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ΠΠΠΟΚΡΑάΤΟΥΣ ΕΠΙΗΜΙΟΝ στ. 

ΚάΙῑ ΓΗ4ΙΗΝΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ: 

ΜΝΗΜ 4 1. 

Εά, Οµατι. ΙΧ. [439. ] « ΚΕ. Βα[. Υ. (474.) 
, α. 

(174) [435] Μ δέρματος ἀραιότης, ἡ κοιλίης πυκνό- 

της, ἡ δέρματος ξύνδεσις, ἡ σαρκῶν αὔξησιςο. ἡ κοιλίης 
νάρκωσις, ἡ τῶν ὅλων σύγχυσις' ἡᾗ τῶν αγγείων ἄκαθαρ- 

σία, 1 ἐγκεφάλου ἀνάλωσις, διὸ καὶ φαλακρότης' ἡ τῶν 
ὀργάνων τρίψις. 

”νιου μὲν ἡγοῦνταυ κατάλογον εἶναυ τῶν γιωστέων τοῖς 
5 να , 1 . υ. ο , / Δ η 

ἰατροῖο. φαίνέταυ δὲ μᾶλλον ἕν συξυγίᾳ λελέχδαυ τινὰ τῶν 
3 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙς ΕΡΙΡΕΜ. νΙ. ΕΤ 
ΤΟΑΕΗΝΙ 1Ν Πη ῦΜ οΟΜΜΕΝ. 

ΤΑΗΙΟ5 1Π. 

α, 

ως αγίας, νεπιγὶς ἄεπ[ιας. Ομεῖς οοἰἐφαιίο, οατηίτα 

ΓΠΕΤΕΠΙΕΠΙΗΙΑ. ἆἔεπιγίς Εογροῦν οπιπίµτα εοπ[µ[ο. Ἰγα[ει- 

ἴογμπα Ἱπηπιμπαϊεία. . (εγεὐγί, ϱοιµπιίο ἰώεο εἰ οαἰυϊείες. 

τ1π[γμήπεπίογ μπι αεἰγείο. 

Νοπημι]]1. απο α πιεᾷ]οὶς  ἀἱρπο[οεπάοτιία. ΕΠΠΠΙΕΤΗ-- 

Πομεια ε[ε ριμίαπ!; [εά Ροῖμ8 ᾳπαεάαπα χε ἀπίες {ο Ἰπ]ι-- 

6ΑΙΕΝῦ5 ΤΟΝ. ΧΥΙΙ, ΡΛΕ5 11, Α 
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9 ΙΠΠΟΙΚΡΑάΤΟΤΣ ΙΓ ΠΙΗΙΙΟΝ ΣΤ. 

μά. Οµατι, ΙΧ. [451 434. ] Εὰ. Βα[, Τ. (414.) 

ἐξευγμένων αλλήλοις πραγμάτων καὶ πρώτη μὲν εἰρῆσθαι 
συξυγία, καθ ἦν φησιν ἡ δέρματος αραιότηςν ἡ κοιλίης 

πυκνότης. ἐνιοι γὰρ διὰ τοῦτο πυκνὴν ἔχουσι τὴν κοιλίαν, 

τουτέστιν ἐπεχομένην τὲ καὶ στεγνὴν, ὅτι διὰ τοῦ δέρματος 

ἐκκενοῦται πολλα. καθάπερ αὖ πάἄλιν ἕτερου δυσδιαφόρητου 
κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὄντες οὐροῦσί τε πολλὰ καὶ διαχωροῦσι 
κάτω. :ἑτέρα δὲ παλιν ἐφεξῆς γέγραπται συξυγία, 3) δέρµα- 

τος σὐνδεσις, 3 σαρκῶν αὔξησις, ἔνθα δηλοῦταυ τὴν συν- 
αγωγὴν [481] καὶ σφίγξιν τοῦ δέρματος αἰτίαν γἱνε- 

σθαι πολλάκις ἁἀμέτρου σαρκών αὐξήσεως. ἄλλη δὲ ταύ- 

της ἐχομένη συξυγία γέγραπται κατὰ τήνδε τὴν Λέξιν, 

ἡ κοιλίης νάρκωσις, Ἡ τῶν ὅλων οὗγχυσι. νάρκω- 
σιν ὃ᾽ ἀκούσωμεν τὴν περὶ τὸ πέττειν τὰς τροφὰς ἆρθ- 
ῥωστίαν τῆς γασιρὸς, ἁπάντων δὴ ταύτην τῶν κατα τὸ 

σῶμα παθῶν αἰτίαν γίνεσθαι. τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς εἰρημένον, 

τῶν ἀγγείων ἀκαθαρσία, δύναται μὲν καὶ ταυτῃ τῇ συξυ- 

γίᾳ συνάπτεσθαι. τὸ γὰρ μὴ καλῶς πεφθὲν ἓν τῇ γαστρὶ 

τῆς τῶν ἀγγείων ἀκαθαρσίας πολλάκις αἴτιον γίνεται.  δύ- 

οἴαε οοπ]αρα(ἶπι ἀῑοίαε ε[ο νιἀεπίατ. Ῥείππα απίεπα 60Π-- 

Ἰπσαίῖο ἀῑοία εβ, αδί ΙπφαΙΕ, ου[ῖδ ταγ]ῖαςδ, γεπἰγῖς ἀεπί-- 

Τα: ποππα]Ι επῖπι Ῥτορίογθα νεηίγειη ἀεη[απα, Ίος ῇι 

Γαρρτε[[απα δἰ αὐβγίοίιαι Ἰαρεηί, ηποπ]αῦα ρεγ ου [εί ϱνα- 

οιαυίας παυ]ίαν [οιί οοηπίγα αμενὶ Ρεν [αρεγβοῖοπα  4εΡΤΘ 

ἀῑβιαρί]ες πηπ]ίαιι υτίπαπα Ταοίαπε αἰναπηιις εχοηθΓαηΐ, 

Τϊοπῃ αἰίεγα ἀείπεερς οοπ]αρα[ῖο Γεγιρία ε[ι, οι] «ο]]]ρα- 

Ἡο, οατηίαπι ΙΠογεπιεηία ια, απάθ ΠΠΠΠΙάΣ οι{ῖς οοἵΙοιεπα 

αάβγΙοΠοπειπφς Ππππιος]οί ομςΠΤΙΙΠΙ Ιπογδπιθηῇ ΡΙεγαπιφιιθ 

οαα[απα ε[ο; ἰθιία Ἰμίο Ργοχίπια οο]αβαίῖο Ῥες Ί8εο 

νετρα Γοπρία ο[: νεπΙεῖ ΙΟΥΡΟΣΓ, ΟΠΙΗΙΙΠΙ εὐΜ Πίος ἴου- 

Ροτεπα απ[εα ΠΠΤε]ῆσοπηιΙ5 Ίπ οοΠοσφΠ6Π (19 αἰρῖς νεπιτοι]1 

Ἱηῃγηίαίσήι, οπηπίαπα ρ]αήοα΄ οογροτίς νΙΠΟΤαΙΙ οαι[αμ1 ε[]ο, 

δεᾷ οποά ἀείποορο ἀἰσίαπα ει, Υα[οα]ογιιπ παπά], 
Ροίε[ αιἰάσαι εἰ οΠ1 πιοᾷο ἀῑοία οομ]αραίίοηα οομ]ιηρί. 

Οιοά ομίπα Ἱπ νοηίτῖοα]ο πιαἰο οοποοσίαπα εΠ, ΡΙεΓΙπΙαθ 

να[οτυπα ἠπιπηπηθῖας οα[α. Πέ; Ροίθβ νεγο οἰίαιπ ργαξίετί- 



Κάῑ ΓάΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αττο ΙΣΠΟΜΙΝΗΙΜαΑ τ, 8 

ΚΕ, Οµανι. ΙΧ. {414.1: Εὰ. Ρα. Τ. (4749) 
γαιαι δὲ καὶ χωρὶο τοῦ συνάπτεσθαι τῇ ναρκώσει τῆς αοι- 

λίως ἀκούεσθαι τῆς κατὼ τὰς φλέβας μοχθηρᾶς πέψεως, 

ἵν ὥσπερ. ἡ κατὰ τὴν γαστέρα πέψις οὐ καλῶς ἐπιτέλου- 
μένη πολλο συγχεῖ καθ’ ὕλον τὸ ξώον, οὕτω καὶ ᾖ} πατὼ 

τάς «φλέβας αποτυγχανοµένη πρῶτον μὲν ἀκαθαρσίαν ἐν 
ταῖς «αλεψὶ ποιεῖ, πουτέστο μοχθηρῶν υμών πλεονεξίαν, 

εἶτα δὴ καὶ βλαβην μεγάλην, ὡστὲ τὸ μεταξὺ τῆς τὲ κοι- 

λίας  πάρκωσις καὶ τοῦ ιῶν ἀγγείων ἀκαθαρσία κοινὸν 
ἀμᾳοῖν εἶναι, ὕπερ αὐιὸς ὠνόμασε τῶν ὅλων σύγχυσιν. τὸ 

ὁ' ἐφεξῆς εἰρημένον ᾗ ἐγκεφάλου ἀνάλωσις, διὸ καὶ φαλα- 
πθότης, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ τοιόνδε τι δηλοῦν, ὅταν ὁ ἐγκέφα- 

λος ἐλάιτων ἑαυτοῦ γένηται κατὰ πολὺ, συμβαίνει δὲ τοῦιο 

τοῖς ξηρότερον αὐτὸν ἔχουσι φύσει, τότ ἀφίσταται τῶν 
ὑπερκειμένων ὁὀσιῶν, ἃ καλοῦσιν οἳ ἀνατομικοὶ βρέγµατα, 

ἔσει δὲ δύο ταῦτα, περιγραφόμενον ἑκάτερον δὲ εὐθείαις 

7θαμμαῖς τέιταρσε, µία μὲν τῇ πατὰ τὸ μῆκος ῥαφῇ, κοινῇ 

οἴση αμφοτέροις τοῖς ὁστοῖς, ὄπισθεν δὲ ταῖς πλευραϊς τοῦ 

λαμβῥοειδοῦς, έμπροσθεν δὲ ταῖς τῆς στἐφανιαίας, ἑκατέ- 

παπι, αποά οἶπι γεη!γί5 ἴοήροτε οοπ]απραίατ εἰ ἆθ νεπα- 

ΣΗΠΙ ἀεργαναία οοπεοοίῖοπε Ιπίε]]ρί, αε απ επιαἁ πιο ια 

νεπ!σ]ου]ῖ ηοΠ τεοίε οεἆεῃα «οήσοσ!ίο, πιη]ία 1Π ἰοίο απῖ- 

πηα]Ι «οἩ [αΠά1Ε, {ο οἱ 1π νεπῖ ποη αἆ Ῥοπαπι βπεπι ῥεγ- 

ἀπεία, Ῥγίπιππα 1Π 1ρΠς ἱπιππιπηό]αα οοπΙχαΙξ, Ίου εῇ 

γΠ]οίοχαπα Γιουυτιπι οορίαπι, ἀείπάο εἰ πιασηᾶπι ΠΟΧ4Πι 

αΠετί, Όματε αᾳιοά εί 1πίεγ απο οἰαι[η]απα, φεπιγὶς 

ἴσγρογ εἰ Ίαπο φα[ομίογμην ἱπππιμπαιεία, ΟΟΠΙΠΙΙΠΕ απῄῤα- 

Ῥα5 ε[, ᾳποά 1ρΓε αρρε]]ανίῖ οπιηΙμῃ οοι, ἩΠοπεΠα, Οιιοὰ 

ἀείησερς απίεπι ἀῑσίπα εΠ, οεγευτί οοι/[απχίο,  1άευ εἴ 

σα] ν1ί]1εδ, πημῖ ο μίάεμα Πιά βσηίβοατε νἰἀείαν, Όσα οε- 

ΤεΡΡΙΙΠΙ [ο Γρίο Ίοηςσε πηῖηας ενα αἲ, Ἱιιά νετο {ρίαπι ηα- 

ανα Πίου βοσῖας Μαδεπίῖνας ενεηί, ἴμπο αὖ οἴπρις Γαρες- 

Ἰαοεμίίρις χεσε1, α1ιβε αἲ αγ ἀῑ[εείογίαε ρτο[ε[[οτίραβ 
Όπαερο ΠΟΠΙΙΠε βγερηιαία νοσσηίαχ, αἰλαί Πποῖραϊ σι! 

Ἠπεο νετο ἆμο [μη!, υίχαπφαε τες απαίαου ἨΗπεῖς εἰγ- 

ουμη[εΏρία1, πα ϱ]άεπι ρε Γμίαγααι 1η Ἰοησήι ρογ- 

τεοίαπι πΊφιε ο{Π οοπΗΠΠΕΠΑ: Ῥο[ίετίας α{επα Ιαπιῦζαἰἱ9 

Α 39 



4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΡΙΠΙ4ΠΙΜΙΩΟΙΝ 1 

Εά, Όλα. ΙΧ. [134.1 Ὁ. Ῥά, Ῥα5, Ύ. (4714) 
ρωθι δὲ ταῖς λεπιδοειδέσ. τῶν ὃ ἄλλων μερών τοῦ κρᾶ- 

γίου μάλιστα μὲν οὐδ᾽ ἀφίσταται πλέον ὁ ἐγκέφαλος, εἰ δὲ 

καὶ ὠποσταίη ποτὲ, διὰ γοῦν τὰς ὑποκειμένας τοῖς ὁστοῖς 

τὼς σάρκας οὐκ ἀπύλλυται παντάπασιν ἡ τοῦ δέρματος ὑγρό- 
της, ὡς οὐδὲ τρίχες. ἐμάθετε γὰρ ἔν τοῖς περὶ κράσέων 

ὑπομνήμασι µήτ ἔκ τοῦ ἐνυγροῦ. δἐρµατου φὐεσθαι αρίχας 
μή ἐκ τοῦ ἔηρανθέντος σφοδρῶφ. «ὑγρὸν μὲν οὖν ἐστι τὸ 

περὶ τὴν κεφαλὴν δέρµα παισὶ καὶ γυναιξὶ καὶ τοῖς εινού- 

χοις, ἔΣηρὸν ὃ᾽ ἀμέτρως τοῖς φαλακροῖς. ὅτι δὲ ἐγκέφαλος 

ἐπὶ μὲν τῶν νέων ψαῦει τοῦ κρανίου, μαλακὸς ὢν καὶ ὑγοὺς 

ἁπασάν τε τὴν ἔνδον εὐρυχωρίαν κατείληφε, τοῖς γηρῶσι ὃ' 

ἀφίσιαταυ ν Ἑηθαινόμενός τὲ καὶ συνιξάνων, ἐθεάσασθε πολ- 

λάκις ἐν Ἱπαῖς τῶν ζώων ανατομαῖς. νυνὶ δ᾽ οὐκ ἀπόδειξις 

πρόκειται γράφειν τῶν “/πποκράτους δογμάτων, ὅτι μὴ παρ’ 

έργον, αλλ ἐξηγεῖσθαι τὴν ἀσαφῆ λέξιν, ἅμα δὲ τῷ διὼ 

κεφαλαίων ἐνίοτε τὰς αἰτίας προστιθέναυ κατὰ τὴν ἀκο- 

λουθίαν τῶν ἀποδεδειγμένων: δογμάτων. ' ὅτι ὃ᾽ ἀνάλωσιν 

ἐγκεφάλου τὴν τελείαν ἄπωλειαν, ὦρ ἐκδαπανηῦἤναυ παντά-- 

) 

(αἱαχας Ἰαἰογίρας, απίθγϊας Ψ6χο οοἵοΠαγίαθ νοσαίαθ, ι{τᾶ- 

4ο απίεαι Ῥανίο {ᾳπαπιπιοβς οοπιπιὶ [[αχῖς, ετσι αὐ αῑῖς 

οαἱναχγίαθ. Ρρατιίρας Ῥο[πηναπι απὶάἆθιη οετεῦτ πα: ΠΟ -αᾱ-- 

πιοᾶμπι τθοθ1!, Οποά[ εἰ αιαπάοφαε τεσοείΓεε, αἲ [α]- 

ἰειη οἳ. «α1Π65 ο[πριις [α]εοία Ἰιαιιά ρτογ/αια. οεῖς αιηῖ-- 

ἀῑίας εχαγε[οΙ{; «ιποοῖχοα Ἠεφιιο οτἶπος ἀε[αιπί, ᾳπαπᾶο- 

αιιίάειη 1π΄ οοΙΙηΘΠΊαχΙϊ5 ἆ6 ἰεπιρεγαϊαχῖς ἀῑά1ο]βή6 Πεπο 

εχ )}ταελιιπι]άα οι ηε(αθ ἐκ να]άᾳ αγἷάα ῥ]]ο5 επα[οῖ, 

Οαριιῖς [απ6 ουἰῖδ ρισνίδ, ππα]επίρας οἱ αιιπιιομῖς Πα πι] ἷα 

εα]ναγίαια ἴαήδογο ΟΠΙΠΕΠΙΩΙΟ ΙΠΙΘΥΙΟΥΘΙΑ ἸπαπἰαἴεΠι οοΙα- 

ΡΙετε; 1 [εμίρα8 νεχο Ποοεί[σεης Γ[αρβάεηδιο αἲ σα ᾱἷ- 

Βαγα [αερίας 1π απΙπιααα ἀ1ΠοσιΙοπῖρας οοΠ{ροεχ][ῖ, ΑΙ 

παπο Ηιρρουγα!15 ἀεογείογΙπα ο[ιεπ[ίοπες αΠενγτο ηΙΠ ου1ίοχ 

ηοἨ ο Ρτοροβίπα, [εὰ οῬ[οιγα γενρα ἀλα[ίνανο Ππα]ᾳαθ 

Ρεν εαρίία ποτάμι οαµ[ας αἀ]ίσστε, ἀθπιοπβγαία Ρ]ασῖ[α 

εοἩ{εφεπίθθ, Οοπ/[απα[Ιοπεπι αμἴεπι οεγερχῖ, Ίου εἴ, Ρεζ- 

Γεοίμπα ἀπίςν παπα, αἱ ἁρ[απι εκ Ιοίο αρ[Γαπιίαχα Πί, ποῃαθ 



κά ΙΓ 4ΗΝΟΤ ΕΙΣ ατ{ο ΣΠΟΙΜΝΗΜΑ 1. 5 

Σά. ΟΡατῖ, ΕΝ. [424 435.] Εὰ. Ῥα[,. Ὑ. (471.) 
πασιν αὐτὸν, ουὐδ᾽ ἐπινοῆσαν δυνατὸν ἐν ἑῶντι ζώῳ γεγὲ- 

σθαι παντὶ πρὀδηλον. καὶ μὴν εἰ μὴ τοῦτο, λείποιτ ἂν 
ἀκούειν ἀνάλωσιν ἐγκεφάλου τὴν µείωσιν, ἣν διὼ ξηρότητα: 

γίνεσθαι τοῖς φαλακρουμένοις ἔφην, ὥστε τὰ τοῦ βρέγµατος 

ὀστᾷ χαυνότερα καὶ ἁπαλώτερα τῶν ἄλλων ὄντα καὶ ἄνωθὲν 

ἐπικείμενα γίνεσθαι Σηρὼ διὰ τὴν ἔνδειαν τοῦ ἐγκεφάλου, 

µηκέτ ἐξικνουμένου πρὸς αὐτὰ μῆτ ἅπτέεσθαυ δυναμένου. 
συνιζάνευ τὸ γὰρ καὶ καταπίπτὲυ ταπεινούµενος ἐπὲ τὴν 

ἑαυτοῦ βάσιν. ἀκόλουθον δὲ ἐστο τοῦ ὁστῶν τούτων ἕη- 
ρανθέντων ξηραίνεσθαι καὶ τὸ περιτεταμένον αὐτοῖς δέρµα 

καὶ φαίνεταί γὲ καὶ αὐτῇ τῇ αἰσθήσευ πάνυ Σηρὰὼ ἐπὶ των 

φαλακρών, ὥς μηδὲ δεῖσθαι αποδείξεως λογικῆς. ὅταν γὲ 
μὴν ἐπὶ πλέον τύχη ξηρανθεὶς ὁ ἐγκέφαλος, «ὡς ἐπέ τινων 

ἐν ἐσχάτη γἡρᾷ συµ- [435] βαίνει καὶ τὰς τῶν νεύρων 

ἐκφύσεις ἀναγκαῖον ἀποξηραίνεσθαι τηνικαῦτα. διὰ τοῦτο 

μηθ᾽ ὁραν ὁμοίως ἐστὶ µήτ ἀκούειν µήτ ἄλλο το τοῦ κατῶ 
τὰς αἰσθήσεις 3} τὰς καθ ὁρμὴν κινήσεις ἐρζωμιένως ἐπι- 
τελεῖν, αλλ ἔκλυτα πάντα καὶ ἀμυδρὰ καὶ ἄθῥωστα γ/γνὲ- 

ν 

οοσίίατὶ Ῥο[[ο ἵπ νίνο απἰππαπίο Ποαχί οπιπίρας 1π σοη{ε[ο 

ει, Οιἱαπιοβγεπι { 1 ποπ ΠΕ, Ίου [αρεγεβ. πίεσε Ίαπι, 

εοπ/[απΙΙοπεπα οεγεὈτῖ οοπππαϊπι{οιιεπι ε[[ςε, αάαπι εκ [ο- 

οἴίαίε ἵπ εα]γε[οεπήρας Πε ἀῑκίπιαςδς πέ Πποίριας ο[α 

α]ῖ Ππ]ο[ίοχα εξ ππο]]ίοτα «ο [αρεγιποππιρεη[ῖα ΟΡ ΟΕΓ6- 

Ρε ἀε[εοίηπι εχατε[οαηῖ, οσα αἆ Τρία π[ααο πο Ρετί]- 

πεαῖ, πεφιε εα αἴιίηῃσειε Ρο[πέ; Γαρβάεί επι {π Γααππαθ 

1ρῄας Ῥα[π. ἀεργε[ίαπα οααϊτ.  (οπ[επεπίε 1ρίίαν 115 

οἵπρις τε[ιοσαι εἰ 1ρ[Π9 ριπείεπία ομ119 Ἱπατε[οί, αἴφαο 

1Ρᾷ Γεη[αῖ να]άε βσσα 1π σα]νί αρρατεῖ, αἱ ταοπα]ί ἀθ- 

ΙΠΟΠΙΙΓαΙΙΟΠς ποπ ἀσεαί, ΌὉπαπάο Ισίίητ να]άε οεγεβγιπι 

εναπαῖί, αἱ απἱρακςάαπι 1Π εχίγεπια [εποσία οοπΗΙηρῖί ἔππο 

εἰ ΠΕΓΥΟΥΙΠΙ εχοτίης 1Παγεί[οεχο πεοείίο εΠ,. ΌΏπατε Ἰε- 

ᾳπε ρεγῖπᾳε πί Ρτίας, τί νίάετε Ἰσεί, πεφαο αὐάΐτε, Ἠς- 

4πε αἰιπά ααἰάφιιαπι ρε Γ[εη[ας εἰ νο]αηπίατίος πποίι5. να- 

Ἰεπίεν ρεγῇοεγε; [εὰ οπιηῖα ΙΠΠαγαπι αοἰἴοπαπα Πλχαπιευίαν 

Ῥεχ φιιας Ί]]ας Περαλί ρχίας, οχ[ο]αία, ἱπβχμια αἰὰο ἀεβί[ία 



--... 

6 ΙΗΠΟΚΡΑΙΊΟΙΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Εά. ΟἼνανε, ΣΧ, [405.1. Εά. ΒαΓ. Ὑ. (4749) 
ται τὰ κατὰ ταύτας ὄργανα, δι ὧν ἐπετέλοὺν τὸ πρότερον, 
ὕπερ εἰκὸς αὐτὸν ὠνομακέναι κατάτριψιν ὀργάνων ἔκ µειτα- 
φορᾶς τῶν τριβομένων ἱματίων καὶ σκευών, χρησάμενον τῇ 

προσηγορία. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα φαἰνέται ξηρότερα σφῶν 

αὐτῶν γινόμενα, μετὰ. τὰς πολυχρονίους χρήσεις, ἠἰνίκα κα- 
τατετρίφθαι λέγομεν αὐτά. τινὲς µένιου τὸ κατὰ συξυγίαν 

ακοῦειν τῶν γἐγθαμμένων οὐκ ἐννοήσαντες ὅλως ἕκαστόν τὲ 
τῶν προξιρηµένιων ἰδίᾳ προχειριζόµενοι συμβουλεύειν ἐν τῇ 
ῥήσει ταύτη τὸν Γπποκράτην φασὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐπι- 

,σποπεῖσθαι, ος εὐθέως ἡ τοῦ δέρματος αραιότης, πρώτη 

γὰρ αὕτη γέγραπται, γινώσκειν φασὶ προσήκειν τὶ δύνατας, 

Ζάριν τοῦ καὶ ποιεῖν αὐιὴν ὁπότε χρείαν ἔχομεν, ἀναιρεῖν 

ὃ, ὁπόι οὐκ εἴη χρεία. γέγραπται γοῦν, φασὶ, κάν τῷ περὶ 

τροφῆς, ἀραιότης σώμαιος ἐς διαπνοὴν ' οἷς πλεῖστον ἀφαι- 
-- ς / ”. δες 

ρεῖταιυ ἡγιεινότεροι, ον ὃ᾽ ἔλαττον νοσερώτερου. αλλὰ 
[ Δ .. 

τούτοις γΣ μάχεται τὸ μειαξὺ γεγράφθαι τὸ κοιλίης πυκνό- 

της, τοῦ δέρματος σύνδεσις, εἴπερ ἦν κατάλογος πραγµά- 

των εἰς γνώσιν χρησίµων ἰατρῶν. καὶ μέντοι καὶ τὸ τούτων 

τεάἁπηίαν, αποᾷ Ρατ ο[ί {ρίαπα ἠπβγαπιεπίογιπι αἴπΠΠοπεπι 

αρρε]]α[ε, Ῥεν ἰγαηφ]αίοπειι α νε[βίρας αἴιτι εί να[ῖς 

αρρε]αιίοποια αοοἰρ]οηίθιη, εἳ Ίπεο επῖπι Ῥο[ῖ ἀ αγιος 

μ[19 [ο 1ρῇς αγἰάίοια εναβ[[ζο οεγηπηίας, φποπίααι Τρία αἲ- 

πια ο[[ε΄ ἀῑσοίπας.  Οπίάαπι [αμς Ἠσεο [οπἱρίατα οοΠ]αραίθ 

1π{ο|116Ι πο Πα παπι Ραίαηίος εἰ Ππρι]α ρταεάϊοίογπι {6- 

ῬανγαΙζπα αοοἰρἰεηίας, Ἠϊίοο γεχρῖς Ηἱρροογαίεπα οοη[α]εγθ 

α)ιπέ, αἱ {ρίοταπι Γαομ[ίαίε Ῥεν [ε οοπ[άςνεπιας, ὉὈί βα- 

Ώπα ου 1 ταγ][ας, Ῥείπια εΠΙπΙ Ἠαθο Γοπρία ε, οοβηοίεετθ 

αιιοᾷ να]εαῖ, οομγεηίγο α]απῖ, αἲ ἐρίαπι, οσπι π[αςδ Ροβιι- 

Ἰαί, {αεἰαπιάς, οπππιο ορυ5 πον Γαοτῖ, αππονεαπιΏδ. 

Βοϊρίιπι ο ααϊάσπι, Ππαμαπί οἳ ἵπ Ἠρτο ἆθ αϊπιεπίο, 

ταγίίας οογροτῖς αἆ ἀΠιαιίοπεπις «παρα Ῥ]ας αἁἰπο ας, 

(αυ γίοχοςς απίθις Ύετο ΠΙΙΠΗΦ, ἨΟΓΒΟΠΟΓΕΕ. Θεά 9 

γοριρπαῖ, αιιοᾶ ἠπίει Ίαεο [οἱρίαπι [εν γεηῖν ἀοπ[ιίας, 

ου οο]Ιραιῖο, {ἱ φαἰάειι ογαῖ τ6γΙπΏ ππεάίοο Γοῖῖα αλλα 

εηιηθγα(ο. ΟΙ οἰἶαπι οἳ ᾳιοά Ροβ Ίαεο Τα [οπἱρίππα 

8 
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τὰ, Όµασι. ΤΧ. [115.] "Τὰ. Ῥαο, Ὑ. (474. 415.) 
ἐφεξῆς οὕτως εἰρημένον, ἡᾗ κοιλίης γάρκωσις, ἡᾗ τών ὅλων 

σύγχυσις, ἐνδεικτικόν ἐστι τοῦ γθάφειν αὐτὸν ὕσα συνυ- 

πάρχειν ἀλλήλοις πέφυκεν, οὐχ ἁπλῶς τινές εἰσι διᾳδέσεις 

ἓν τῷ σώµατι συνιστώµεναε, γινώσκέσθαι δεόµεναι. τὸ γὰρ 

ᾗ τῶν ὅλων σύγχυσις οὐ διαθέσεως ἐστι δηλωτικὸν, ἀλλὼ 
τῶν ἐπὶ διαθέσει μοχθηρᾷ γινομµένων κακών. 

β᾽ 

(475) ἈΚαθαίρεσις ὀρόμοισι, πάλησιν, ἠσυχίῃσε, πολλῆσο 
’ ’ « Δ ” Ν - ” 

πέριπατοισι ταχέσιν, οἷσιν ἑἐφθῆ µᾶξα, ιὸ πλεῖστον ἄρ- 

τος ὀλίγος. 

α -” ; ., - -” 

Τὸ μὲν τῆς κενώσεως ὄνομα πατὰ µόγων τών ὑγοῶν Ἶ μ 7 [ “ ( 

λίεται, τὸ δὲ τῆς καθαιρέσέεως μᾶλλον μὲν ἐπὶ τών στὲ- ᾽ Ἶ β 
ο” 3 - « -- ’ .] -” 

θεών, ἐνίοτε δὲ καφπὶ τῶν ὑγρῶν. καὶ μέντοι καὶ τα νῦν 
3 η λ - -- « ” -” - -” 

ἑἰρημένα κοινα τῆς τὲ τῶν ὑγρων καὶ της των στἐρεών 
’ , 3 ./ 5, , Ἂ [ο , 

ειώσεώς ἐσιιν, ὕταν ἄνευ καθάρσέω χένώσεως αἵματος η 6 

εΠ: τυεπιγὶς 1ογρογ, οπιηῖμπι εοπµ[ο, Ἱρίαπι οπιπῖα «ὰ 

{ετίνενγε Ιπάϊσαϊ, 9«1αε 1Π Ππαπα παΐμγα οοἵτε αρία [απί εἲ 

ποπ ΕΠπιρ]ϊοϊιίες απ Επί 1 ϱοτροτο α[Πεείις ογ1ειίες, 4ἴπο5 

εορηοίεετε ορΏφ {µ. Ιίπά επίπα, οπιπῖιώα οοζµ[ο, ΠΟΠ 

εβ αΠεείμς αἰας, [εὰά πια]οταπ εκ αΠεοία ΡχαΥο ΠαίοεΠ-- 

παπι ΙπάΙοβ(ογίαπη. 

κ". 

Πειταειῖο οµτ[ύως, ἱωοιαιοπίδις, φμίείε, πιμ[εῖς αππδµία- 

εἰοπίόως νυεἰοοῖδιμς, ομίδις εἰίπα ππαῖα, Ρἰεγιῖπφµε ραπὶς 

Ῥαμςμδ. 

Ἐναουα[]οπῖδ Ποππιεπ ἆε [ο] Ηαυῖάϊς ἁῑοϊίαν: ἀείτα- 

εἰ]οπῖ ἆε ᾖ{[ο]άϊς αι]άεπι πηαδῖς, ΙΠπίεγάππι γετο εἰ 4θ 

Ἠφπ]άϊς, ηεπιρε πιοᾷο ἀῑοία Πηιιάοταπι Γομάογαπιαε Ππη]-- 

πτίοπῖς οοπιππαπία [απί, ουπι πε ριχραίίοπε αιῖ [απριῖ-- 

η] εναομα!Ίοπε, Ἱρίαπι {αοετο 1π [απῖ5 [ομῖοεί νο]αθεῖπιμς. 



9 ο ΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙΙΙΠΙΠΟΩΝ ΣΤ 

ΓΕ. Οµατι. ΙΧ. [425. 436.] '. 'ἘΕὰ, Ρα. Το (115.3 
αὐτας ποιήσασθαι βουληθῶμεν, ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων δηλον- 
ὐτι. νοσοῦντα γαρ οὐδεὶς δρόµοις καὶ πάλαις θεραπεύσει. 
ποινὸν γὰρ καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ τῶν ὁμοίων αὐ- 

τοῖς τὸ τῶν γυμµνασίων γένος, ἐκτέταμένων ἐπί τε δίσκων 

καὶ ἀκοντίων βολὰς, ἄλματα τὲ καὶ αλτῆρας, ὁπλομάχας τε 

καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον ἔργα καὶ μάλισθ᾽ ὅσα κατὰ 
γεωργίαν πονοῦσιν αροῦνιές τε καὶ Θερίζοντες καὶ σκάπτον- 

τες. ἅπαντ οὖν τὰ γυμνάσια καὶ τῶν σαρκών καὶ πιμελῶν 

καὶ χυμών πλῆθος µειοι. χρῆσθαι ὃ᾽ ἐφ ἑνὸς σώματος 
αὐτοῖς ἀδύνατον, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἕξεις καὶ κατὰ τὼς ἠλικίας 

καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὸ ἔθος, ἐξευρίσκειν ἑκάστῳ προσήκει 

τὸ ἐπιτήδειον γυμνάσιον, ὡς ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ἐμάθετε. νυνὶ 

γαρ ἐκ τῆς τῶν Ἱπποκρατους συγγραμμάτων ἐξηγήσεως οὐ 

τὰ τῆς ἰατρικῆς θεωρήματα µανθάνετε, προμεμαθηκότες 

ταῦτα κατὰ ταξιν ἐν ταῖς οἰκείαις πραγματείαις, ἐν αἷς 

ἁπάσαιο τά τὲ δόγματα αὐτοῦ μετὰ ἀποδείξεως έγνωτε καὶ 
τὰ τοῖς ὀόγμασιν [496] ἀκύλουθα κατα µέρος ἅπαντα, 

βουληθέντεο δὲ τῶν εἰρημένων παρ αὐτοῦ τὴν ἑστορίαν 

΄ 

Αερτοίυιη οηῖπι ππ]]ας ουγβρας οἱ Ιποίαἰϊοπῖρας οπγανετῖῖ, 

ηάΠ1 Ἠ]5 αϊσαιιε [πρ εχεγοϊίαἰΙοΏΏπα ΦΕΠΙΙ5 ΟΟΠΙΠΙΙΠΘ 

ε[ί, ἀἰ[οοτιιπι ἴε]ονάμπαιιο Ἰαοίας οοπηργεµεπάςης, 1ίεπα [α]-- 

τη, Ἠα]ίεγας, αγπηΣίοΓΙΠι οργἰαηῖπα εἳ οπιηῖα υἱίαο πππηῖα, 

Ῥταε[ογίϊπι ϱΠαεσιΙπᾳαθ 1 αρτϊοπ]ίιτα. οχοετοεπί αγαηῖςς, 

ΠΠεἰεηίε αο {οᾷϊομίε,  Όπιπεν Ιρίίασγ εκοτοἰαῖοπες οεἳ 

οαγΠῖπα οαἳ αἁῑρίι οἱ Γπουυγαπι αριπάαπ[ίαπα πηϊηαιηῖς 

Όπυπι απίεΠι οοἵρας ΟοπηΠΙΡιι 1Π156 τά Ποπ Ροίεί, {[εά 

Γοοιπά μπι Ἱαριίας οἱ αοἰαίο 6ἰ νίγες αἳ εοπ[αθίάἴπθιι 

Πηρια]15 Ιάοπεαπι οκογοϊίαΙοηαπα Ιπνοπῖγε οοπνεΠΙξ, αἱ 1 

ἩΡχ]φ ἆς ἰμειάα [απ]ίαίο ἀῑάΙοΙ[1. ΊἈαπο οεπῖπι εκ ΠΗἱρ-- 

Ροεγα{1 νο]ιπαΙη πα οκρ]αμαίΊοπε πηθᾷἰοῖπας ῥταθοερία Πο 

ἀ1[οιι1, οὐπι Ἠαεο Ῥείας οτάἰπα πι ἴπ Ρτοργϊ Ἠρνῖς ἆἷ- 

ἀἱοετ]ᾶδ, ἵπ αἱδας οιηπίδας εἰ 1ρῇβαβ Ρ]αολία οπι 4οπιοί]-- 

Πγαιῖοπς οορπον][ῃ1ς εἳ γ]αοῖῖθ οοη[επίαπεα ρατιοα]αἴῖπι 

οπ]π]α Ἱαρι][].  ϱΟαείοεχΙπι νο ἀῑοίοσαπι 4ῦ 1ρ[ο Γεγίοιπ 
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Ἐ4. Όλατι, ΤΧ. [ᾳρ6. ] Εά. Ρα[. Ὑ. (415.) 
προσκτήσασθαι, ταῦτα ἠξιωσατέ μὲ τὼ μπημρήμαϐ, ὑμῖν 

ποιήσασθαι, καΐτου μὴ προηρημιένον. αἳ γὰρ ασαφεῖς λεξεις 

ἐπιστημονικὴν ἐξήγησιν οὐ προσίενται. νῦν γοῦν εὐθέως 

ἐφεξῆς γεγραμμένου τοῦ ἠσυχίησιν, οὐκ ἐστι γνῶναι σαφώς 

ὃ βούλεται δηλώσαι διὰ τῆς φωνῆς ταύτης ὁ ᾿/πποκράτης. 

στοχάξεσθαι. δὲ χρὴ, παθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀσαφέσι λὲ- 

ξεσιν, οὕτως καν ταύτη, Τὸ μέν τι τῷδὲ φαίνεσθαι πιθα- 

νώτέρον εἶναι, τὸ δὲ πῴῷδε. καὶ γὰρ καὶ πέφηνὲ καὶ ἄλ- 

λος ἄλλως ἐξηγεῖται τὴν ἠσυχίαν. ἐγχωρεῖ γοῦν ἐπί τὲ τῶν 

μιεταξὺ διαναπαύσέων ἐν τοῖς γυµνασίοις εἰρῆσῦαι, καθά- 

περ ἐν ἀφορισμοῖς εἶπεν" ὀκύταν ἄρξηται πογέειν τὸ δια-- 

ναπαύειν εὐθυὺς ἄκοπον. ἐγχωρεῖ δὲ κᾳπὶ τῶν ταῖς ὅλαις 
αμέραις ἐσομένων ἠσυχιῶν ἓν τοῖς μεταξὺ λελέχθαυ. δύνα- 

ται δὲ καὶ τελείαν ἠσυχίαν ἐπί τινων σωμάτων συµβου- 

λεύειν. εἰ γὼρ οὕτως αὐτὸς εἶπε, κίνησις κρατύνεε,. ἀργίῃ 

τήκει, δύναιτ ἄν ποτε καὶ βίος αργὸς λεπτῦναι τὸ σώμα. 

καὶ γὰρ ιεθεάμεθά τισιν οὕτω συµμβῆναι ἐκ μεταστάσεως 

εἰς ἁργίαν τῶν γυµνασίων. αλλὰ διορισμών ακριβῶν ἐἔστυ 

αΠεηαὶ Παάσπίος, Ίαεο πιο υορῖ οοπιπιοπἰατία οοπΠςοτο, 

εί[ 14 {ασετε ποπ βαἰ][ζοπα, τοραίαπα ποια]; οὐ[οιταθ 

ηα ης ἀῑοίίοπος [οιεπ][οαπι εχρ]απαοπεπι ποια αἀπιῖ- 

ταπῖ, Άλαμο Ἱίααιο {[Παίϊπι Ἴιαο Υοςο ἀείποερς' [οτρία, 

απ]εία, αρετίε οοσποίεετο ποι Ἰοεί αι]ά ῥρες Τρίαπι Ηϊρ- 

Ῥοεναίες [σπίβοανε νο]ιαονῖ, {[εά αποπιαάπιοάππο 1π ας 

οΡ/[ουτίς ]οσπ{1οηίρις, ία οἱ 1η 1βα ῥρετ οοπ]εοίιτας ασειθ 

ορ ε[ι, τί Ίοο 11, απά αἰῖς γνε[η]]]ς νΙάσαίης, 

απεπιαθπιοάαπα αἱ νΙ[αα ε[ι, εἰ αἰας αἰίες απἰείεαν 1ΠίεΓ-- 

Ρεοίαίαγ. Ῥοϊε[ϊ επίπι εἰ ἆε οε[αΙοπίβας5, (μαο οχεγεοῖ- 

Ιαἱἱουί δεις 1πιεγροπιπίάτγ» ἁἀῑοία ε[ἴε, Ποαε 1 αρ]οτΙ[ητῖς 

ἀῑχαῖ:  οιπι Ἱποερενῖί Ἰα[Πείοενε, αιωείοεπι α5ετε, ᾖΠαϊϊπι 

Ἰα(άἵπεια {ο]]τ. Ῥοίεβ εἰἶαπι εἳ ἆσο οε[[αοπίρις Ρεν 

1Πίεστος Ἱμετ]εοίος ἀῑας Γα{ατῖς Ππίε]]Ισί. Ροἱε[ῖ απίοπι εί 

Ἱπίεσγαπι οαμείεπι α)απῖρις οοτρογῖδ «ομ/[ω]εχο. ΊΆαπι {[ 

1ρίε 1 ἀῑκιι, πιοίῖας γοβοχαί, οοἵαπι ἵαρε[ασΙΕ; Ῥο[[εί [απο 

εἳ οεἰο[α γνίία οοτρι8 αἰίεηιατα: ία επῖπι ϱἱραςάαπ αἩ 

εχετοΙἰαἰιομίραθ αἀ οοἴμιι (χαάποἰῖ ενεηῖτο οοΗ/{[ρεχίπηιις, 
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Εά. Οµασί, ΤΧ. [426.1 Εὰ, Ῥα[, Υ. (415.) 
Χθεία, τίνες εἰσὶν οἳ τούτων δεησύμενοι λεπτύνσεως ἕνεκεν. 

οὐ γὰρ δεῖ κενώσεώς γε πλεοναζύγτων ὑγρῶν. οὐδέποτε γὰρ 

ἁργία τοῦτο ποιεῖν πέφυκεν. εἰκύτως οὖν ἔνιοὶ περὶ κα- 
Φαιρέσεως σαρκών τὸν λόγον αὐιῷ νῦν εἶναί ᾳασιν, οὐ κὲ- 
Ἰφώσέεως ὑγρών ὡς ἐν πληθωραις τε καὶ ταῖς ὑδαρώδεσιν 
ἔξεσε γίνεται. δυνατόν γε μὴν ἐπ ἀμφοτέρων αὐτοῦ τὸν 
λόγον πεποιημένου κατᾶλογον εἶναι πάντων τῶν βοηθημά- 

των, σα τὲ ποινὰ τῶν καθαιρέσεων ἀμιφοτέρων ἐστὶ καὶ 
ὅσα τε καθ’ ἑτέραν αὐτῶν ἴδια. δύναται δὲ μετὰ τὰ Ίγυ- 

µνάσια τὴν ἠσυχίαν γεγθαφέναι περὶ τῶν καθ ἑκάστην ἡμέραν 

γυμνασίων καὶ τῆς ἐπ᾽ αυτοῖς ἠσυχίας ποιούμενος τὸν λόγον, 

ἵνα γυμνασάμενοι μὴ προσφέρωνται τα σιτία εὐθέως, κα- 

Θάπερ ἔθος ἐσεὶ, διασώζοντες ἐν τῷ σώματι τὴν ἐκ τῶν 

γυμνασίων Θερμασίαν, ἀλλὰ τελέως απεψυγµένου. καὶ γὰρ 

τοῦτ ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ἐμάθετε λελεγμένον ὀρθῶς, ἄλλοις τὰ 
καὶ τῷ ᾿Πρασιστράτῳ, ὥστε κῴκ τούτου δῆλον /ίνεσθαυ, 

πολὶ τὸ σιοχαστικὸν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν εἶναι τῶν διὰ συν- 

τοµίαν ἀσαφῶς ἡρμηνευμένων. ὅταν δὲ καὶ γράφειν τὴν 
ι 

Θεά οθγίας ἀῑ[Ιποίίοπες Παϊπεγο ορας ε[ι, τί Γοἴαππαδ ]- 

παπα [πί οι [ς εκιεηπαπάί οαυ[α Ιπάϊσεαπίς πεθπε 

οπίπι οὗ αριαπάαηίίαπα Ἰαππογαπα εναοπαϊοαθ οριι εβ: 

παπι ασ επίπι 1ά Ῥταε[ίαγο Οοοἶήπα Ροίε[, πε 1ἴαφπε 

ποΏπι]]Ι 46 σαγπίμπη ἀθἰγαοίίοπο [6ΓΠΙΟΠεΙΙ 1ρᾷ πιπο ε[[ε 

α)άΠί, πος 4θ Ἠάπιοχαπα Ππαπίίίοπε, πῖ 1π Ρἰοπ](ιάῖπο οἱ 

αημο[ς μπίρας Πτ, , Ροίεβ φαἰάεπι ἆθ απηραΡις ἐρ[ίο [ου- 

ΠποΠΕΠι. Γαοϊεμία οπιπίαπι αμκἰ]οταπι θηιπθγα[ῖο ϱ[ε οἱ 

ια πἰγίᾳπο ἀείγαοιίοπί οοπιπαπία απ, εἴ 4παο αεί 

ἐρίαγαπα Ρτοργία,  Ροίεβ απίοπῃ ε{ Ροβ; εχεγοϊίαίοπθς αιιῖθ-- 

ἴοπι [οηΙρ[[ε, 4ο βηρα]ογαπα ἀἴεγαπι εχοτοἰἰαἑἰοπίριας φιιείε-- 

απθ {ρῇ9 Γιοοεάεπίο ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ {αοἱθπδ, Πθ εχεγο[ίαιῖ οἱ- 

Ῥατία, πε πο ε[, 1]]]οο α[απιαπῖ, 1π οΟΥΡΟΤΟ αἆ]αο 

αὖ εχογοἰ{αἰΙοπθ οαἱογθιι [εγναπί6ν, Γεὰά Ρο[ίᾳμαπι οχαείε 

γο[τ]σογαί Γαπέ: Πα εἳ Ίοο ἵπ Ηρεῖς [αα[ῖ εἰ αἲ α)ῖς, 

αἩ Ετα[βιγαίο τοσία ἀῑσίαπι ἀῑάΙοΙῃϊ. Όιατο ἑἱ εκ Ίου 

εοπβίαϊ πια]ίαια οοη]οοίμγαο ἵπ ἀῑοίοταπι οἨ Ὀγοεν]ίαίαπι 

(οῬ[οαχοσαπα ἀπίετργοἰαϊϊοηίρα5 Ἱπο[ε: ρταείονεα οΙΠΙ νεΙΡΕ, 
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Εὰ. Οανι. 1Χ. {405.] Εά. Ῥα[, Ύ. (469.) 
λέξιν ὡς ἂν ἐθέλῃ τις ἑξῆ, πολὺ δή που μαλλον ἄδηλον 

φίνεται τὸ τῆς γνώμης τοῦ παλαιοῦ, νῦν γοῦν ἓν τῇ προ- 

κειμένη ῥήσει 7ράφοισιν ἔνιοι, ἠσυχίησι πολλῃσε, οὔτε τῶν 

παλαιῶν ἀντιγράφων, οὔιξ τῶν πρώὠιον ἐξηγησαμένων τὸ 

βιῤλίον ἐπισταμένων τὴν γραφην ταύτην. εἰ ὃ᾽ ἀναγκάξει 

τις ἡιιᾶς αὐτὴν ἐξηγήσασθαι τὴν µεια τὰ γυμνάσια γινοµέ- 

γην ἠσυγχίαν, φήσομεν αξιοῦν αὐιὸν ποιεῖσθαι πολλήν. ἀλλὰ 

ταύτην μὲν ἑατέον, τὴν ὃ) ὁμολογουμένην ἅπασι γραφὴν 

ἐξηγούμενοι, συμβουλεύειν αὐτὸν ἐροῦμεν πολλοι πὲριπά- 

τοις καὶ ὀξέσι Ίρησθαι. παχύνουσι γὰρ οἳ βραδεῖς, ὥσπερ 

καὶ τὰ ῥραδέα γυμνάσια. καὶ Θαυμάζω γε πώς ἐπ ἐκεί- 

γων παρέλιπε τοῦ ταχέσι. καὶ γαρ ὀρύμοι ταχεῖς καὶ 

“γυμνάσια τοιαῦτα καὶ σαρκῶν ὄγκον κπαθαιρεῖ καὶ χυμών 

πλήθος κενοῖ καὶ σχεδὺὸν ἅπασιν ὁμολογεῖταυ τοῦτο καὶ γυ- 
μνασταῖς καὶ ἑατροῖς. ὁ ὃ᾽ οὖν /πποκράτης ἐφεξῆς ἔγρα- 

ε περὶ τῆς ἐπιτηδ.ίου τροφῆς τοῖς καθαιρέσέως δεομένοις, 

ὡς εἴωθεν, ἐκ τοῦ παραδείγματος ἑνὸς ἑαυτῷ ὑπόμνησιν 

υἱ 11ος, Γογίρετε Ι]οεαέ, Ἰοησε ἴαπε οὐ [οαγΙοΥ νεἰετῖς [εή-- 

ἐεπί]α τοἁίυν.  Άωπο πάει 1π Ρτοροβίο [ΕΥΠΙΟΜΠΕ α]ῖ-- 

αυὐΙ [ου ραπ, φμῖείε ππµίίαν πεφιιο γειιιβῖ εοφΙοῖριδ ηε- 

4παο 15, "απῖἵ Ῥεππαπι νοἱαπ]επ Ίου Ππιετρτείαϊ [115 

Ἰ]αδιηοςί Ιεοίίοπεπα ασπο[οεη{ριδ. δἱ (5 νεγτο απο 

Ἠος οχρΙαπατο οοραί, αυείεπι ρο[ι εχετοΙιίαίΙοπες Ππη]ἰαπι 

Ἰπ{εγροπϊ ἆ4εβετε ἱρ[απι Ρταεοίρετεο ἀΐρεπα», Ὑετάπι ηαεο 

οπιεπάα ε[: εἰ αὐ οιηπίρις οοπεε[απι [ογἱρίαγαπι 4ε- 

οἸαταπίες, αἱ απιρα]αΙοπίβιι πια]115 απο οεἱεγῖρας αιιῖς υἴα-- 

τας, Ἱρίαπι οοπ/[αἱεγε αβιγηιαδίπαας: ἴαγάαε επῖπι, «4 πεαι- 

θἀπιοάμπα εξ [αχάαο εχεγοΙΙαΙΙΟΠΕΝ, οοτροτα Ρίηριῖογα εΠΙ- 

οἰαπῖ. ΑἰΙαυΙ ἀεπιῖνοι οι ἆ4ε 16 ἸοαθΠς ομηῖ[ῖ Ίαπο 

ρατίϊοι]απι, φεἰοείδμς, Παμΐάεπι γε]οσε οΙτ[ας εχεγοΙ[ᾶ- 

Ί1οηεςαιιο [πιῖ]ες εἰ οατΠίαπα ππο]επι ἀείταλαπε εἰ ΓΠιοσογαπα 

εκ/[υρεαπίῖαπι Ππαπ]απε Πετε(αε αἳ οπιπῖρας εἰ οσο 6ΧεΓ-- 

οιίαίο]δις εἰ πιεᾶῖοῖ οοηοεἀίατ. ἨΗἱρροούαίε» Ιδίως 

ἀείπεερς ἀείγαείίοπο ερεηπ!ῖθις αρίαπι αἰποπῖαπι ἀε[οῖρῄε, 

8Ώ ΠΟ εχεπρ]ο, αἱ [ολίιιδ ει, εἶαδ, ααοά οοπωηπιΏ {ες 
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Εὰ. Οµαπι, ΤΧ. {436. 437. ] Εά. Βα[. Υ. (475.) 
ποιησάµενος τοῦ καθόλου πᾶσιν ἁρμόττοντος, [4397 1] εστυ 

δὲ τούτοις καθόλου ᾿τροφᾶς διδόναυ μη τροφίµους, ὁποῖόν 
ἐστι τὸ χοίρειον κρέας, ἆλλ᾽ ὀλιγοτρόφους, ὁποῖόν ἐστι τὸ 
τῆς ὅἶος, ὅπερ ἐστὶ τοῦ προβατου. καὶ ἡ μάξα δὲ τῶν ὁλι- 

γοτρύφων ἐστί. διὰ τοῦτ οὖν ταύτης μὲν τὸ πλεῖστον, ὀλίγον 
δὲ τοῦ ἄρτου λαμβάνειν κελεύευ. 

δ.. 

Λαθαιρέσέως σημεῖον τὴν. αὐτὴν ὥρην τῆς ἡμέρης φυλάσ- 

σειν, ἐξαπίνης γὰρ εἰρθύεταυ. 

Οὐκ ἄδηλόν ἐστι συνῆφθαι τὴν ῥῆσιν ταύτην τῇ προ- 

γεγραμµένη, καθ ἣν ἐδίδασκεν ὄντινα τρόπον χρὴ ποιεῖ- 

σθαι τὴν καθαίρεσιν. ὅπως οὖν γνῶμεν εἰ τοῦ ποσοῦ τοῦ 

κατ αὐτὴν ἄκριβῶς ἐστοχασάμεθα, σημεῖον νῦν γράφευ 
τούτου. )έγονε δὲ ὁ λόγος οὗτος ἀσαφὴς, ας πρὸς ἡμᾶς 

διὰ τὸ, καθάπερ ἔφην ήδη πολλάκις, οὐ πρὸς ἔκδοσιν αὐτῷ 

ι) 

οπιπίδιις οοπνοπ]ξ, ΠΡΙ 1ρΠ οοπιπιοπίατίἁπι {αοἱεΠ8. 19 

απίεπι 1π ππϊνεγ[απα αἰηιοπία ππα]ίαπα Ὠμίγίοπίῖα ποπ ἆαπάα 

Για, α πας ε[ὶ [αἴ]]α οατο, [εὰ ρατυπι πυἰχ]επίῖα, οπα[ῖ5 

ε[; ον]]]α «το, αἴιαε {απο Ῥεοιῖ ε[ὶι εἰ Ρἰαοεπία [απε, 

4παε Οπγαςσς πΙαζα ἀῑοΙίαν, 1ΠίεΓ Πιοᾷῖοο αἱεπίία τεροπίίαχ, 

ᾳποοίγσα 1ρμαθ απἶάεπι ΡἱΙγΙπΙπΙ, Ραπ6 γετο οκίσα μπι 

αοοῖρί ]αβεί. 

ΠΠ. 

1λειγαοεϊοπῖς [1ᾳπιῖα, εαπάεπι Ἰογαπα ἀἰεί [εγυαγε: τερειίε 

επίηι ἐγαλιέιή. 

ΡγαθΓεπίϊ]α νετρα οἵιπι απίαε [οπρί]6, αβῖ, ἀείνασίίο τί 

Γαοἰεπάα ε[[εί, εἀοσεβαῖί, οοπ]απςδὶ οἶαταπα εΠ,. ΌὈι ἰσίαν 

οοσπο/[οαπιαθ Ἠππι 6]αδ πποάπα χεοίο οοη]εοίιτα αἰΤοσαίί 

{αήππάς, Ἠα]άςοε τεὶ Πσηαπι Ἠππο ἰταά Θεά Πο Γεγπιο 

Ρτορίεν 6αη, 4παπά [αορο Ίαπι ἀἰκίπιας οα1[α1, Πποβῖο οὐ- 

(οαταθ τε λίπις ε{[, ᾳαοά γιάε]ίοεί πο εμονείας, απο 
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Εὰά. Οατίι 1Ν., [437.] Ἐά. Ρα[, γ. (415.) 
7ε7ράφθαι τὴν βίῤλον ταύτην, ἀλλ εἰς ἡποτύπωσίν τε καὶ 

παρασχευὴν ἑαυτῷ. πρὸς ἔκδαοσιν δὲ γράφων οὕτως εἶπεν 
ἂν πάντως ἥἤντινα λέγευ τῆς ἡμέρας ὥραν, τὴν αὐτὴν ἐν 

ᾗ τὸ τῆς καθαιρέσεως σημεῖον ἐπιτηρεν χρή. μὴ γρά- 
γανιος οὖν αὐτοῦ τὶ ἂν ἄλλο τις ἀκούειν ἔχοι πιθανώτέρον 

ἢ ὅτι τὴν αὐτὴν ὧὦραν της ἡμέρας, ἄγοντες ἐπὶ τᾷ γυµνά- 

σια τὸν τῆς καθαιρἐσέως χρήζοντα, παραφυλόξωμεν ὡς 

ἐκέλευε; μή:τι γὰρ ἐξαπίγης εἰρύεται, τουτέστι συμµπύπτειν 

μὲν τὸν ὄγκον τοῦ σώματος, καταπίπτειν δὲ καὶ ἀρῥωστεῖν 
τὴν δύναμιν. ἄντικρυς μὲν γὰρ ἕλκεσθάι σηµαίνει τὸ εἰ-, 

θύεσθαι. δύναται ὃ᾽ ἀπ ἐκείνου κῳπὶ ταῦτα μἐταφἑρἑσθαι, 
διὰ τὴν τῶν πραγμάτων. φύσιν, ὑπὲρ ὦν ὁ λόγος. ἐστίν. οἷς, 

ὡς ἔφην πολλάκις, ἐν ταῖς ἀσαφέοιν ἑρμηνέίαις,. ἃ φθάνο-- 

µεν αὐτοὶ γινῶσχειν ἐφαρμόιτομεν. ἔγιου. ὃ: «αντὶ τοῦ εἰ- 
ούεται γράφουσιν ἐρείπεται, σαφεστέραν τὴν δήλωσιν τοῦ 
πράγματος ἐκ τῆς λέξεως ταύτης ἐλπίσαντες ἐσεσθαω αλλ 
ἡ γε παλαιὼ γραφὴ τὴν εἰρύεταν φωνὴν ἔχει "3 

κο 

Ἡργαπι Γον1ρβῖ, Γεὰ τί {ονιπα]απι απαπάαπα εἴ αρραγαίπι 

αμα 1ΡΗ πιο]γείας: αἲ ετμάίοπεια εΠΊπι [ογ1βεις πἰ]ᾳαθ 

οπιήπο «εο]αταίζεί «παπι ἀῑεί Ίογαπι εαπα ἀῑσαῖ, ἵπ απ 

ἀεἰγασίϊοηῖς ἤσπαπα οΡ[εγναγε οροτἰεαί. Ὅππι {ρίίας 1ρ[ο 

που. [ογρΓεν]Ε, ααϊά αἰῖαᾶ ᾳπδᾳααπι ρτοραΡ]]ίας {πίεῆσετα 

Ρο[α{  φπαπα  φμοά, εαἆεπι , ἀῑεῖ. οχα επι ἀμοεπίερ αἆ 
εχεγτοεεπάαπα, αι ἀειγαοἰ]οηῖς ἱποίσεαί, οΡ[εινεπιας, πῖ 

Ία[πί: παπι]  ἀετορεπίο ος. Ίου ε[ὶ πιο]εθ 

απ]άεια εοχροχῖ5 εοηοῖᾶα:, σαάαῖ ααίοπι οἱ ἀευι]ή[είαν Γα- 

ου]ία5:. παπι Ἠαιιὰ 4ι)ίε Ίιαεο νοκ εἰρύεσθαι (ναι Πβι]ῇ- 

οαἵ. Ροϊε[ῖ ααίεπι εἰ αἳ Ί]]ο α Ίαεο ἰγαηςδίογτ]ς ΡΓοΡίΕΣ 

ΥΕΓΙΙΠΙ πηαίυγαπι, ἆε αὐἶρας γεγρα Πυπί; αω]ρας, αἲ [46- 

Ρία5 ἀῑσῖ, 1π ορ[οιτῖ πατγγαΙοπίρας, απααε Ρτί5 1ρΠ πο- 

νηας, αὐαρίαμηί. Αί απἶάαπι Ἰοςο Ἠη]α Υουῖ εἰρύε- 

ται, Ἴιοο εἰ ἰχαλίίαν, Ίαπο Γοπἱριπί ἐρείπεται, Ἰόο εβ 

οα41{, τεί ἀεε]αταιίοπεπι εκ Ἠαο νοσς παρ Ἰαοϊάαπι ογ8 

Γρεχαπίεδ, {[εὰ ΄απίίᾳπα [οπρίητα Ίαπο νοσφαι εἰρύεται, 

μου ε[ι αλα, Ἠαρεί. 
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Ἐά. Οµατί. ΤΧ. [427. 498.] Εὰ. Βαΐ, Υ. (410.) 

(476) ᾿4φεῖναι τῶν πόνων, ἢ ῥυήσεται, 

3 ια) ; πας α- ” , ς 

Κάνταῦθα γραφουσέ τινες ὑφεῖναι τῶν πόνων, ἢ ὁυή- 
ε ” .1 ” / ’ η] 3 η - 

σεται.. ἡ ὃ οὖν τοῦ λογου δύναμίς ἐστι τοιᾶδε. πᾶσα 
, Π ν ᾽  ΄ 

κένωσις ἐὰν μὴ κατὰ βραχὺ γένηται, τήν τὲ δύναμιν κατα- 
-” ’ «. 3 - 4 - 

λύευ καὶ τὴν τοῦ σώματος ἕξιν αθρύως διαφορεῖ.. διὰ εοῦε 
5 ολ, »” - ” ο ρ 

οὖν ἔνιοι μὲν ἔγθαψαν ὑφεῖναι τῶν πόνων, ἡἢ) ῥυήσεταί, τὴν 
3 ΄ ΑΝ. Ε) ω 4 « ’ ν / ν ρε, ι . αν 

ἀθρόαν ᾿πένώσιν ἓκ τοῦ ῥυῇσεσθαί γε ὁηλοῦσῦαι. ῥουλομε- 
κά ’ / .. 

νοι. τινὲς δὲ ᾗ εἰρύεται γράφουσε, προστιθέντες τὸ ἦτα 
κ λ ῳ «, 

καὶ περισπώντες καὶ µετα.. ὑπογράφοντες, ἵνα. σηµαίνηταυ 
.ν ς - Ἀ , ” μη 2, 

τῶν πύνων. ὑφεῖναυ 3} ὑφιέναι, καθόύτο ἂν εἰρύηται ὁ ἄν- 
», τὰ ἤ Δ ή / - - Π 

Όρωποφ. αυτο δὲ το εἰρυεσθαι ατα τδ της τοῦ σωµαιος 
/ .) - ” - ’ 3 

συμπιώσεως καὶ κατά τῆς ἐν τῇ δυναμει καταπτώσέως εἰ- 

ϱηκέναυ φασὶν, ὡς [4398] Ἰενέσθαι ἐὸν λόγον τοιοῦτον. 
τας ἕω Π κο ., 

ὑφεῖναυ τῶν πόνων», ὁπόταν Ἡἤ τὲ δύναμις καταπίπτη καὶ 
” ιά Δ 

τὸ σῶμα διαφορῆται. καὶ μέντοι καὶ οἱ τὸ ἐρείψεται γρᾶ- 

ως Νις 

Βεπιιιειίιο ἶαῦογες αι ἀε[ίιμει. 

Εἰ Ἰοο Ἴοςο ποππ]]Ι [ετιραί, Γαρίγαμιίο εκ [αβοτῖ- 

Ῥας αι ἀεβιεί. Όταιομῖ αίεπι υἱ µαεο εἴ: ολη] 

ονασειαἰίο, ΠΠ ραπ]αίἶπι Παῖν Υίτοῦ ῥχγοβεγηΙί εἰ οογροΓ18 

ατα ΓαἨ1ίο ναϊἀάε ἀἱροτί. ΕΡτορίοτεα Ἱριαν φπ]ἆαπι 

Γοἱρ[εναπί, ΓωρπηΠίο Ίαμοτες αιἰ. ἀε[ιοί, οορίοίαΠι 16- 

Ρεπία εναοιια]οηεπι Ρε; Ἠου ΥΕΓΡΙΗ, ἀε[ίμει, Πρι ίβσατοα 

νο]εηίεδ, ΑΙΙ νεγο [ουραπί ᾖ εἰρύεται, Ἰὰ ε[ απα[επς 

«ο/η ασ, ΠΠ ίεγααι ᾗ αἀάεπίες αἱ οἰτοιηβεοίεηίες, αἴηαθ 

Ίμειη Ἰοία [αρ[οτίρεπίες, αἱ ΠσηϊΠοείαν, Πα εχ Ἰαρυτίραθ 

{αρἱγαλοτε, αἱ Ἰοιπο οοη [μια  οο ναΓΡΙ ααἴθηι 

εἰρύεσθαι ἆε οογροχῖ οοἩ[απ{Ἴοπο νΙγαπΊᾳαο οα[α αΡ Τρίο 

ἀῑσίπι Γιο απ αἱ ο]ιδπιοάί οταϊίο Π ΜΙπαθ 

Ιαθοτεδ αι ντε Ῥρτο[εγηπηίας εἰ οοΓΡΙΙ5 Φρογας. 
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Εὰ. Οματι. ΙΧ, [418. 1 Εὰ. Βα[, Υ. (416.) 
σοντες, ἐπὶ τὴν τῆς δυνάμεως Νατάπτωσιν σέρουσι τὸν 

λόγον. 

ό 

7ῇ προγεγραμμένῇ ῥήσει ταύτην ἐφεξῆς εὗρον ἐν τοῖς 

παλαιοῖς ἀνειγράφοις πάλιν. ἴσασι δὲ αὐτὴν οὕτως ἔχου- 

σαν καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν. καὶ μέντοι καὶ τῶν 

γεωτέρων οἱ περὶ «Σαβῤϊνον, οὐ μὴν εἰρήκασί γέ τινα ἑξή- 

γησιν εἰς αὐτήν. ὅλην γὰρ τὴν προκειμένην ῥῆσιν προσ- 

γθάψαντες, εἶτ ἐξηγησάμενοι τὰ κατὰ µέρος ἐν αὐτῇ, 

Ἱταύτης τῆς λέξεως τὴν ἐξήγησιν οὐκ εἶπον, ὥσπερ οὐδὲ 

Ζεῦξις ἐκ τῶν παλαιών ἐξηγητῶν εἷς ὢν καὶ αὐτός. ἔνιου 

δέ φασιν εἰρῆσθαι πρὸς “{πποκράτους. τὸ ὁμοίως γὰρ 

συμπύειει, τοιοῦτόν τι δηλοῦν ῥουλομένου, ὥσπερ ἡ πλή- 

θωσις βλάπτει καὶ διὼ τοῦτο δεῖ καθαιρεῖν αὐτὴν, οὕτω 

καὶ αἱ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος κένωσίρ ἐστο ῥλαβερὼ 

Οὐ1ή εἰῖαπι εί οπῖ ἐρείψεται, Ἰοο εβ Ἰαμείας, [οηραηέ, 

αἆ νΏΊωπα οα[απι οΓαΙοΏεΠΙ τεΓεγαη, 

Ψ. 
Φππι]ἐέει επίηπι ἐοίμπι οοπείἰαἰε. 

Ηαπο ραγίεπι ροβ Γαρετίογοπι 1π απἰϊ]ηαῖς εχεπιρ]ατί- 

να οπιηίρως 1πνεηῖ, παπι Πα [ο Ίαβεγε νείεγε εἰἶαπι 

εκρ]αμαίοτες α[Πετιπί, πεο ποπ ϱἳ εκ τεοεηβἰοτῖριι Ξαὐ1ηῖ 

Γεεἰαίογες, πυ]]απι ἵαπιεῃ εἶας Ππ{έεγργεἰα(ἴοιεπι αἰ{ι]εγιιξ, 

Τοΐαπι επἶπι απ[εροβίαπι ἀῑείίοπεπι οαπμπι α[ογιρβ[Τεμέ, 

ἀείπάε Ππρι]α ε]α νεγρα Ἱπίετρτείαιτ, Ἠι]ιδοε ραγἰῖ εκ- 

Ρἱαπαίοπεπη Ποπ ἀἰκεταπίς, απεππαάπιοἆαπι πεφιιε Ζειχῖς 

εκ απ]ηιῖς Ππίεγρτεῦβιις ππις εἰ 1ρίθ,. Οπίάαπι [απε α]ιηί 

3, Ηϊρρουγαίε ἀῑείιιπι {ει πι] τίετ είπα ἰοίμπι οοηςεῖ- 

άἴξ, ἴαιε απϊά ἵπηωπεγε νο]επίθ, ιτ τερ]είῖο ποοει 1άεο- 

4υε Ἱρίαπι ἀείγαμεχε οροτίεῖ, Π6ό εἰ Ῥταείετ Ππιοᾷπ ενα- 

υα!1ο αεπθ 4ο τερ]είῖο ποχία εΠ; οἨ 1ρ[απι οπΊμι σος- 
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ΡΕ. Ματ. ΤΧ, [458.] ; ο Εάν Ρα. γ. 4769) 
παραπλησίωρ τῇ πληρωσευ. συμπίπτευ γαρ ὑπ αὐτῆς τὸ 

σώμα βλαβερῶς, ὡς ἐπὶ τῆς πληρωώσεως εἰς ὄγκον αἴρξται. 

μιεμψάµενου ὃ᾽ ἔνιου τὴν ἐξήγησιν ταύτην ὡς ἀπίθανον, ἤτου 

οὐδ᾽ ὅλως έγραψαν τὸ µέρος τοῦτο τῆς ῥήσεως ἢ µειέγρα- 
ψαν εἰς τήνδε τὴν λέξιν, ἀθρόως γὰρ ἂν ῥυήσεται, παρα- 
κελεύεσθαι βουλόμενου τὸν Ιπποχράτην προσέχειν ἡμᾶς. 

«ακριῤῶς τῇ «καθαιρέσευ τοῦ σώματος. ἀδρόως γὰρ αὐτοῖς 
γίνεσθαυ διαφορεῖσθαι καὶ ῥεῖν. ἔν τοῖς γυμνασίοις, ὅταν 

ἐφεξῆς ἡμέραις πολλαϊς ἐπιμείνῃη τις γυμνάζων μὲν. αὐτὸν 
2 αξιολόγως, διαιτῶν δὲ λεπτῶς. 

στ’. 
4 3 ή ’ / ” 9 / 

Οταν ὃ Ίδη συμπέσωσι προσάγειν ὕεια ὁπτά. 

π » 9. -”ω ᾿ 

4ιὰ τῶν. προειρηµένων αξιοῖ φυλάττεσθαυ τὴν ἅμετρον 
Ελ 5 } , 

καθαἰρεσιν. ἐπεὶ ὃ ἔσθ ὅτε συμβαίνει πἐριπίπτειν ἆκου- 

σίως, βούλεται καὶ πρὸς ταῦτα χρῆν παρεσκευάσθαι τὸν 
3 ῃ , , » 
ἑατρόν. ἐάν ποτε καθαίρεσις αθρόα γένηται, διδόναυ τηνι- 

΄ 

Ρις ἀεἰγΙππεπίοΓε {αρο[οΙξ, Ποπ εκ ρἱεπ]ίναίπο πιο]ο π] πα 

ἰμτσεί, Φε απἰάαππ Πα[ο ἹΠῃογργεἰα[ίοπεπαι πί ἴπογεθλῖ-- 

Ίεπι νΙἰπρεγαπίςος, απί πα]]ο Ραοίο µαπο ραγίεπι [οηρ[εγιι! 

απξ 1 αθο νογὺα [παηκππιαγαπί: ΓαῬίο επ]πι γα]άε Πμεί, 

Ηἱρροοσγαίθπα Πορ Ῥγαθοίρετο νο]επίες πί ἀπσεπίεν οος”-- 

Ροτῖς ἀείγασοίΙοπεπι οΡΓεΓνεταφ. Περεπίο ϱΗΊΠ 1ρῇ5 πιασηα 

ἀϊσε[ίο. αο ἀε[ικίο ἵπ εκεγοιίαιΙοπΙρΗδ. αοοϊἠαί, ααπι 

ἀείποερς Ῥ]αγίριις ἀῑερις αλα 1ρ[ο ναϊάο εχογοιεγ][ 

ἰεπι]έγαο οἶρο εχΗηΙριοτ]!, 

ΤΙ. 

(πα υεγο ]α1π. εοπαδιεγἰμὲ, Ρίαεδετε [μίας α[]ας οροτιεῖ. 
! 

Ρος απίερίοία Ἱππιοβίσαπα ἀεἰνασοιθπα οανογθ ἨοΒ 

Ἰἀμαοί. Θεά αιιοήίαπι Ππίοτάμα Ἱπνίίαπα 11 εααι ΙΠοΙΦεΓθ 

οοπ δέ, νι εἰ αἆ εα΄ πιεάίοαπι ραταἰαα ε([α. ἀεβενε, 

{ ᾳιαάο Ἱερομίο πιασαᾶ ἀεναο[ίο {αοία Εἱ, απσφιιο {118 
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Εὰ. Οµατι. ΙΧ. Γ458. 4590.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (470,) 
καῦτα συμβουλεύει κρέα ὕεια ὁπτά  «ρέα μὲν ὕεια, διότι 

πολύτροφα, τὰ δὲ ὁπτὰὼ, διότι σιερεὰν καὶ συνηγμένην εἰς 
ὀλίγον ὄγκον, οὐχ ὑγρὰν οὐδὲ πλαδαραὰν ἐργάξεται τὴν σάρκα. 
τινὲς δὲ ἀνιὶ τοῦ προσάγειν προσφέρειν ὕεια ὁπτὼ γρά- 
Φουσι, τὴν αὐτὴν μὲν φυλάττοντες ἔννοιαν, ὡς κυριωτέρῳ 

δὲ ῥήματι τῷ προσφέρειν ἀντὶ τοῦ προσάγειν χρώμενου. 

δν 
“ μη ” ο ον 4 ” Ε Γ ) 

Όταν δὲ πληρώνται, σημειον αυθις, το σώμα ανθηρὸν Τι- 

νέταυ. 

[439] Λαὶ τοῦτ αὐτὸ διὰ βραχέων ὑπεγράψατο, 
κοινὸν ἁπάσης ἀνατρέψέως ὑπάρχον σημεῖον. ἀνθηρὸν γὰρ 

γίνεται τὸ σώμα κατά τὲ τὰ γυμνάσια Καὶ ἄλλως τοῖς ἐξ 
αἵματος χρηστοῦ τὴν ἀνάτρεψιν ἴσχουσιν. 

. 

εαΊπος ἰο[ίας εχμῖρετε οοπ[α]μτί: [μα ααἶάεπι οβΓΠθ8, 

4ποά παμ]ίαπι παπί, ἴο[ίαδ Ὑετο, ααοά [ο]ιάασπι εἰ ἶπ 

εχίσιαπα πιο]επι αἀβτίοίαπα, ἨοἨ Ἠιπη]άαπα ]ακαπιὰθ οαχ- 

ηεπι ογεεΏῖ, ΑΕ ου]άαπα Ίοςο Ἠμ]άδ γετρί γαεδετε, οἵ- 

{ετο {[ι]]]ας αίἴαδ, {[ουριπῖ, εαπάεπι απ]άεπα Γεη(θηίῖηπι 

[εγναπίεδ, [εά τί πιασίς ΡΓοΡΣΙΟ ΥειΡρο, ο[/εττε, Ίουο 1βαμβ, 

Ῥταεδετε, Π{εΠί68. 

ΥγΗ. 

(πι γερἰεπιμγ αμίεπι, [1οπιπα τις, [ογίάμπι εοτρις ἐ[. 

Ει τὰ {ρ[απ Ῥεενίρις «ε[οηρΏί οπιπὶ πο[οοῖοπίς 
οοπΙπιπε βΠσηυπα,  Εἰογάαπι οΠΙα οοτρις ενας εἰἴ 1π 

εκετοΙιαιΙοπΊριας εἲ 116 αἰοφιῖ, αι εκ Ῥοπο [αηριῖπο 

Ἰη[ιαιχαλλίας, 

6ΑΙΕΝῦ5 ΤΟΜΕ ΧΥ]ΙΙο ΡΑΒΒ ΣΙ. Ῥδ. 



ις ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΊΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ στ 

Κάὰ. Οµασι, ΙΧ. [429.] Εὰ. Βα{. Ῥ. (476.) 
, 

1]. 

3Ἡν Ἰυμνασίοισι σημεῖον ὁ ἱδρὼς στώγδην ῥέων ἔξεισιν ὁ 
ὥσπερ ἐξ ὀχετῶν ἢ σύμπτωσις ἐξ ἐπάρσιος. 

) » ” ι » ον 1 [ Ἀ , 
«ἄείπει κανταυθα τῇ λεξευ το συµπτωσεως 3 Μαθαιρὲ- 

3, βω 3 » 9 

σεως ἤ τι τοιοῦτον. διὸ καὶ τινες οὐκ ὤκχνησαν αὐιὸ 
ἤ ς , ο Φε 3 ω Β -ω 

προσθέντες ως /Σγθαμµενον οὕτως ἐξ αρχής ἐξηγεισθαυ, 

τοιάνδε τὴν λέξιν ποιήσαντεςο. ἐν γυμνασίοι σημεῖον συμ- 
[ ς ς Ν ὁ 1 Φ.. 3 - 9 ω ο 

πιωσέως ὁ ἕδρως ὁ ῥέων ὥσπερ ἐξ ὀχετῶν, ἐφεξῆς ὃ ἄλλο 
-- ει « / .] 

σημεῖον γίνεσθαι τὴν αθρόαν σύμπτωσιν ἐξ ἐπάρσεως. χρὴ 
3 ϱω ” , 3 3 Δ , 

γὰρ κανιαῦθα προσυπακοῦσαι τὸ αθρόον, εἰ καὶ μὴ γέ- 

γραπται νῦν, ἔμπροσῦεν εἰρηκότος αὐτοῦ, ἐξαπίνης γὰρ εἷ- 

ρύεταυ. ὅτι δὲ ταῦτα διαφορουμένοὺ τοῦ σώματος αἀμέτρως 
/ 

γίνεταυ πρὀδηλον. 

ο’, 
α ιά 3 ” λ 

"Η )υνὴ, ἣν τὸ πρώτον ἐθεράπευσα ἐν Ἀρανώνι, ὁ σπλὴν 

ΤΠΙ. 

π επεοἰιαεοπίδις [µρπηπι, [μᾶοτ (ἰαιῖπι, μὲ εν αφµαε- 

ἀιιοείδις εγιὲ αμε ἄεργε[[ιο εω εἰαείοιει 

Ει Ίοο Ίοοο [ογπιοπί ἀεε[ι οα[αβ ααἰ ἀεἰγαοί1οπ15 απ 

1ᾷ ρεηῖις αηα]ά. ΟΩμοσῖγοι ἀρίαπα ποπ] αἀάεπίεςν [α-- 

ᾳὐαπι Ργϊπο]ρίο, Πα [οπἱρίαπι ποπ ἀποιίαταπε ἰπίετρτοίατ], 

ία]επι οταίΙοηεπα τεάἀεηίες: 1π εχετοϊίαΙοπῖρας οο]]αρΠοπ]8 

Βρηιπα Γαάος, πί εκ αηιαεάιποίῖριας ε[Πιαεπα; ἀθείποερς αιι- 

ἴοπι Πρπαπα αλπά εΠ, ἀεργε[ιοποπι ππασηαπα Γαρίίιο εκ 

εἰαίίοπθ: οροτίεί επῖπι αἱ Ἠῖο [αριπίε]]ῖσδετο [αρίίαπεααι 

3ο ΙΠάΡΠΑΠΙ, Ἰοεί πιοάο [οπιρίαπι πο Πίν, ἀρίο Παρεγί8 

ἀϊοεπίαε, περεηίε παππφια [χαλ]ίαν. Ἠασο αιίεπι ΟΟΥΡΟΥΘ 

Ππηιοά]ορ ἀἱρε[ιο ενεπΙτε Ῥαϊαπι α[ὲ, 

ΙΧ. 

/Ημ[ίεγ, Φφιαπι ΡΤίπιο ἵν Όγαποπα ομγανὶ, ἐἶσι Ἱπαρπις πα- 
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μέγας φύσει, πυρετὸς καυσώωδης, ἐξέρυθρος, πνεῦμα δε- 

κάτη, ἑδρως, ιὰ πολλὰ ἄνω, ἄτάρ τοι καὶ κάτω ιὐ.. 

Οὐδὲν ἀξιόλογον ἐκ ταύτης τῆς ῥήσεως ἔνεστιν ἡμῖν 
µαῦεῖν. Θαυμάσαιμι ὃ᾽ ἂν εἰ καὶ αυτὸς ὃ /πποκράτης 

οὕτως ἔγραψεν ἄνευ τοῦ προσγράψαι τὰ οὖρα, ος εἴ γὲ 
προσεγέγραπτο πλέον ἂν ἐκ τούτου εἰς ἀνάμνησιν ἔσχε τε, 

πρὸς ἡμᾶς ὃ ἐξ ἐπιμέτρου. καὶ τοῦτ ἔστιν ἀσαφὲς τό τὰ 
καιὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ῥήσέως γέγραμµένον, ἣν τὸ πρῶτον 

ἐθεράπευσα. Κζητήσίως γὰρ ἄξιόν ἐστι πύτερον ἑαυτοῦ χά- 

ϱιν ὡς ὀνομάτων καὶ τύπων ἐν οἷς οἳ νοσοῦντὲς κατέκειντο 
μνημονεύειν εἴωθεν, οὕτω καὶ νῦν προσέγραψεν, ἣν τὸ πρῶ- 

τον ἐθεράπευσα, διὼ τὸ μεμνῆσθαι τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς, 
4) δηλωτικόν ἐστι τοῦ νῦν ἐξ ἐποστροφῆς νοσῆσαι τὸν ἄν - 

Όρωπον, οὕτω δὲ καὶ τὸ πνεῦμα, τὸ τῇ δεκάτῃ τῶν ἡμε- 

θϱὦν γεγονέναι γεγθαμµένον, ἄσαφές ἐστιν είτξ δύσπνοιαν 
ἁπλῶς σηµαίνευ ἠντινοῦν εἴτὲ µόνον τὸ δεδιωγµένον καὶ 

μγαν [εδτίὶς αγάεπεν ναἰᾶε γωύτα, [μίγίεμς ἀεείπιο αῑο, 

/μᾶονγ πιμίειες Γωρετίν υεγωπα ειἶαπι Ιπ[ετίμς ἀεοίπιο 

6µατιο ἄῑε. 

ΝΙΠΗ] ποἰαία ἀῑρηαπι 1Π Ἠ]5 νεχρῖς ἀῑ[οεγε πορῖ Ἱ]- 

οει. Αἀπιήγαϊις ααἰεπι οἶζεπα, Π οἱ 1ρίε Ηἱρροεναῖεν, 

οπη][[α Πγίπας ππεμίῖοπς. 1 [οηἱρ[ΗΤεί: «ααοπίαιη { αἆ]ο- 

ο εί, αἰἰᾳαῖά ρ]ας αἆ τοπ][οεηί]απα ]μογαίιας Γα1[Πεί ας 

ηορίθ εἰῖαιι εαἆεπι χαϊίοπε Ῥτοί[ωΠεί,. ΕΙ Ἰοο φποφαε 

ἀἱοι{οπῖ Ἠ]α5 1Ω1{1ο [οπρίαπα οΡ[οτίιπα ε[Ι, «παπι Ρίο 

ουγανΙ: Ἠπᾶπι ϱιθε[ίοπε ἀϊρηαπι εἴ, αἰταπ [μα αραβ 

σαπία, μἲ ΠΟοΠΙΠΙΠΙ εἰ ]οοογήα, Ἰπ φυ1ρας αεστοίΙ Ία66- 

Ῥαπί, πηειη]μ]{[ε οοη[αεν!!, τα εἰ Παπο α.[ογρ{ετῖξ, παπι 

Ρτίπιο οπγαν], «4ο ποπιπῖ πε] ΠΠΘΠΙΟΣ ε[εί: απ 

ΏτΠο εκ τεοϊάϊνα Ἠοπιμεπι αθστοία[Πε βρηϊῃοαεί,. Τία νετο 

ουί ἀεοίπιο ἀῑς αεοϊἁΙῇΠο [οπρίας εἴἰ, οῬ/[οιγ]ίαίοπι ραγίῖ, 

παπα αιιαπι]]ρεί Ππορ]οίίεν [ρ]ταοπῖς ἀἰ[ιου]ίαίεπα, απ [ο-- 

Ρο 



90 ΤΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΠΠΩΝ ΣΤ 

Τά. Οµασι. ΙΧ. [429, 440.1 Εά. Βα[, Ῥ. (4716. 1177.) . 
μέγα πυκνὸν εἶδος τῆς ὁυσπνοίας. «ἔνιου δὲ καὶ τὸ κατὰ 

τὴν αστέρα πινεῦμα πλέον ἠθροῖϊσθας νοµίζουσιν ἔκ τῆς 
λέξεως δηλοῦσθαν. ταῦτα μὲν οὖν κατὼ τὴν λέξιν ἔχει τὴν 

ἀσάφειαν, ἄλλα δὲ κατὰ µόνην τὴν διάνοιαν. πύτερον γὰρ 
ἐπὶ μύνῳω τῷ σπληνὶ πάσχοντι συνέβη τὴν γυναῖκα καὶ 
πυρετὸν παυσώδη ἔχειν καὶ τὴν δύσπνοιαν ἢ τὴν ἐμπνευ-- 

μιάτωσιν τῆς γαστρὺς, ἐξέρυθρόν τε τὴν χρόαν, ἢ καὶ τις 

ἄλλη πυρέιώδης αὐτῇ διάθεσις ἐγένετο, δὲ ἣν ταῦτα συνέ- 

πεσεν, ἄδηλόν ἐστι. µέγι- [440] στον ὃ᾽, ὡς ἔφην, τὸ μὴ 

γινώσχειν ἡμᾶς ὁποῖα τὰ οὖρα μέχρι κρίσεως ἐγένετο καὶ 
διὼ τὲ κατὰ τὴν δεκάτην ἡμέραν ἐπεσήμηναν οἱ ἑδρώτες. 

εἴωθε γὰρ αὐτὸς ἐν αἷς ἡμέραις οἳ παροξυσμοὶ οφοδρότερου 

γίνονται προσγράφειν, ἵν εἰδώμεν ὡς ἐκ πολλῆς τῆς τῶν 
κατὰ µέρος πείρας ἤθροισε τὴν ἐμπειρίαν, ἄφ ἧς ἀπεφή- 

νατο καθόλου περὶ πάντων νοσημάτων, ὧν οἳ παροξυσμοὶ 

ἐν περισσαῖς ἡμέραις γίνονται, τούτων καὶ τῶς κρίσεις ἓν 

περισσαῖς ἡμέραις ἀποτελεῖσθαυ. (477) ὃ δὲ πάντων ἐστὶν 

111. Πποϊίαίαπι αἳ να]ᾷε ογεργαπι αθστο Γρίγαπαί [ρεοῖεπι 

Πσα]βοεί. Θεά ααϊάαπα εἰ 1Π νεηπίτο πια] έαπι {ρΙγίαπα οο]-- 

Ἰοοίαπι. ε[Πο ρεν Ἴαθο Υετρα Πομ]βοατϊ ραἰαπῖ, Ἠαεο φπἷ- 

ἀεπι, απαμίαπα αἆ γοτὺα ρετί]μεί, οῬ[οιγα [απῖ. ΆΑ]ία νετο 

απαπίμπα αᾱ [οἶαπι [επίση[ίαπι, ΠΟΠ πῖπαθ ἀἰ[ιο]{α15 οοΠ-- 

πει, Ὀσυπ. επ] εκ {[ο]ο πια] α[εοίο Πεπε πα] 1ετί 

αοοἰάετῖί εἰ αγἀεπίε {εῦτε εἰ [ρίταοπῖ αὐρυ[ία [ει ΥεΠ-- 

ἴγὶς ΠπῃαίΙοµε Ἰαβοτατε εἰ οο]ογε Ρρειταῦγο ε[ἴε; απ εί αἰῖμβ 

απἹερίαπι {ερεϊ]ς α[εοίμς ἱρίαπι νεχανετέ, οὗ οαεπι 1π 

ἼἼασο. πιαἰα ἱποίάοπίε, Ἱποοχίαπι οΒ.  9εά Ρρεγπασηϊ, πί 

ἀῑκι, Ππίεγε[ί, πο Ἰοίία, ᾳπα]ία α[αιιε αἆ ]αάϊσαίϊῖοπεπι Γ16-- 

ππί εἰ οι ἀεοῖπιο ἀῑο [ιάοτες αρραγιεχ]πί Ίδποχαχς, 

Τρ[ε παπηφιιε υ1ρις ἀῑερας αεοε[Ποπες νελεπιεπίίοχες ΠΠ, 

αά[ογίρετε [ο]ίαφ ει, αἱ Πρ[απι [οἴαπιι, οκ πιμ]ία ἵπ Ππ- 

5116 οχρεγίεπἰῖα ρετῖίϊαπι αοφα]βνι[ῇο, οκ πια ἵπ αηῖνε- 

Γααι Γεπίεπίῖαπα απο ἆθ οπιπίρι5 πιοχρῖδ Ργοίι]ξ, απο-- 

ταπι αοοε[Ποπος Ἱπιρατίρμς ἀῑερις Παπ, οχαπι οἱ Ἱαάΐσα-- 

Πομς Ἱπραγίθιι ἁῑεριφ αΡ[ο]γί. Όσοά οιπΠΙΙΙ νεχο ἵπ 
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ἀτοπώτατον ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει καὶ δὴ φράσω, πύτερον 
ἀπέθανεν ἢ ὑγίανεν ᾗ γυνὴ, παραλελεῖφθαι. διὸ καὶ τὸ 

μεταξὺ ταύτης τὲ καὶ τῆς μετὰ ταύτην γεγραμμένης τὸ σ- 

σον, ἔνιοι μὲν ταύτη προστιθέασιν, ἔνιοι δὲ ἐκείνης γού- 

µενον ποιοῦσιν. εἰ μὲν οὖν ἐγέγραπτο κατὼ τὴν εὐ' επι 
ἀγαθῷ κεκρίσθαι τὴν γυναῖκα, λύγον ἂν εἴἶχε μὴ προσ- 
γράφειν ταύτῃ τῇ ῥήσει τὸ ἤσσον. εἰρηκως γαρ ἐν τῇ δὲ-- 

κάτη ἡμερῶν ἱδρώτας }εγονέναι τῇ γυναικὶ τῷ πολλὰ ἄνω, 
χῴπειδ ἑξῆς ἐπιφέρων, ατάρ του καὶ κάτω τεσσαρεσκαιδε- 

κάτῃ, πῶς ἂν ἔτι προσέγραψε τὸ ἧσσον, εἴπερ ἕλως ἐσωθη 

τὸ γύναιον. εὔλογον οὖν ἐστι μᾶλλον ἐκταθῆναυ δι ὕλου 
τοῦ σώματος τοὺς ἱδρότας, ἀγαθῆς τῆς κρίσεως γενομένης. 
ἐάν τ αὖ πάλιν ὑπόθηταί τις ἐτὶ κακῷ }εγονέναι τοὺς 

Ἱδρώτας, ἀποθανούσης τῆς γυναικός, τὸ ἧσσον εὐλύγως ἐπὶ 

πῇ τελευτῇ τάξει τῆς προκειµένης: ῥήσέως, ἵν' ᾖ τὸ λεγόμε- 

νον, ἵδρωσε μὲν καὶ τῇ δεκάτη τὰ ἄνω μᾶλλον, ἀτάρ τοι 

Καὶ κάτω, ἵδρωσε δὲ καὶ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἧσσον τὰ 

Ριοροβία ρατίε αρ[ανά[πππαπι εΠ, 1 αίφπε ἀῑσαπι, ΠΙΟΥ- 

Ίπαπε απ [απαία Πἱ πιπ]]ες, ρταειεγπι][απι ε[ε, 1Ιἀοίσου 

εἰ εαπῃ Υοσεπι, ππῖπις, 48 1πίετ Ἠππο εί [εᾳπεπίειη [εχ-- 

πῃοπεπα [οπιρία ε[ι, οαπϊάαπι [αμε Ἰαῖο α]οιαηῖ, αι [ε- 

απεπΙῖ ῬταεροπιΒῖ, ὈῬτο[εοίο Π [οπρίαπι ΓαΠεί, ἀεοῖπιο 

αιατίο ἀῑε ππα]τεΓί Ῥοπαπι ]αάἱσαίΙοπεπι Γ{αοίαιη ε{ε, γαϊομΙ 

οοη/[επίαπειπι πί]ααε {οτεί, Ἠπίο ογα]οπΙ εαπι νόσεπι, 

ηΙπµ ἨΟΠ ἀ]ίοειθ, Όπα ἀῑκ][εί επῖπι ἀεείπιο ἆῑε [α-- 

ἆογες πιυ]ῖεγΙ επιαπα([ζε πια]οτῖ εκ Ρρατίε [ηρεγίας αο Ρο[ίεα 

ἀεῖποερς [αβ]εοεγῖί, νεταπι εἰ Πη{ετίας ἀεοίπο απατίο, 

ᾳποπιοάο Ῥγοίεείο, { οπιπῖπο Ἠβεταία ε[ι πια]1ετ, Ἠππο 

ρατσπ]απα, παπα, αἀ[οτίρετο ροίμῖί ὁ Τρία νετηηῖ]α πια- 

5 εἴι Ῥοπα ]ιά]οαίίοπε {αοΐα Ῥεγ ΟΠΙΠ6 οοτρας εΠι[ος 

ε[ζε [πάογε. Ἠινίαπι { ας πιοτίπα πππ]]ετο Ῥογη]οίο- 

[ο {α1ε [αάογε οτεἀϊἀετιί, Ίατε Ρταεροβιῖ [εγπιοπῖς 

οα]οί Ίππο νοοι]ᾶπι, παἰπις, αἀ)εσοετιί, αἱ ογαΓῖο ἰαΐῖ Π{:: 

Βιάασιί αιάεππ εἰ ἀεομπο ἀῑε [πρετίας Παρί, ΥΕΓΙΠΙ 

εἴῖαπα 1η{εγίαθ: [αάανιι απίεπα εἰ ἀεοίπιο φπατίος 1η{ΕΓΙ5 
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Δ κατω. ἐπὶ τὴν ἑξῆς οὖν ῥῆσιν ήδη μεταβώμεν. ἴσως γὰρ 

ἐν ἐκείνῃ τὶ σαφέστερον εὑρήσομεν ὁποτέρα χρὴ συντάσσειν 

τὸ ἧσσον, εἴτε τῇ νῦν προκειμένη κατὼ τὴν τελευτὴν εἴτε 

τῇ μετ αὐτὴν ἐπὶ τῆς αρχῆς. 

ο. 
ο” ἃ ιά 

"1σσον τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς πορυζώδεσι καὶ βραγχωδεσιν, ἔπι- 
πυρετήνασιν, ὡς οἶμαι, ὑποστροφαί. 

Ὑπακοῦσαι χρὴ παυσαμένου τοῦ πυρετοῦ. πῶς γὰρ 
ἂν ἄλλως ἦτιον αὐτοῖς εἶναι νομίσωμὲν ὑἑποστροφῶςφ, ἣν κε 

παύσαιτο πρύτερον; εἰ ὃ᾽ ἀφέλοιμεν τὸ ἧσσον ἀπὸ ταύτης 

τῆς ῥήσεως, ὡς ἐνίοις ἔδοξεν, ὕστατον τοῖς προηγουμένοις 

αὐτὸ τάξασε, τὴν ἐναντίαν τῇδε διάνοιαν ὁ λόγος ἕξει τοῖς 

ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσι καὶ βραγχώδεσιν ἐπὶ πυρετῄνασίν 
ὑποστροφὰς γίνεσθαι νοσούντων ἡμῶν. ὕὅπερ οὖν ἐν ἅπασυ 

ποιοῦμεν, οὐ τῇ τοῦ λόγου πιθανότητι τὰ ζητούμενα διορέ- 

πΙΠΗΦ. ΑΔά Γεαπεπίεπα Ἱριίαν ἀῑοίίοπαπα Ίαϊῃ ἀα[οεπάαπιας: 

1π ἀρία επῖαι {ογία[α αλφαϊά οἰατίας Ππνεπίεπι!δ, απᾶς 

4ο Ίοσο εαπι ρατοπ]απι, ππϊπμς, Ῥοπετο ἀεβεαπιΙθ, α4Ἡ 

η Ῥτοροβίας πιο σαἱσο, αη ἀπ Γεφιεπίῖ ΙΠ]Ιο, ρεγεῖ- 

Ῥετο ναἱεαπιῇθ, α 

Χ. 

ΠΗΐπις ἵε, οιμὶ εκ εαρίε Εταφεάϊπε ἰαδογαπι εἰ ταιοϊταῖε, 

επι [εῦγε οοττερεὶ [μπε μὲ ρµιο, γεεἰάίνας [πε 

δη ]η{ε]]ῖσετοε οροτίεί, Πητία {εμρτο, απ επῖπι α[ίου 

1ρῇ9 γεοϊἀίνας παπα αοοἰἆετε ριίαρίπιας, πΙΠ ργίας Γερτῖς 

ἀε[βετιι Οιοά Π Ίναπο νοσοεπι πι, αἲ Ηἱ5 γειρίς αὖ- 

Πνακενίππας, αἲ αιἰρακάαπι εασι Γαρεγ]ογί ογαἰοπί ΓαὈ]απ- 

“βεπΙρας νίίαπι εβ, Ἠπίο οοηίγατία νεγροταπαι [επίεπίία 

ους, 1 νιἀε]οεί,. ααῖ εκ σαρῖῖ ργανεάῖπο Ἰαβροταπί εἰ 

ταμοϊίαίο, οππα Γεργο οοτγερίί {απῖ, τεοἰἀῖνης Πετί πορί8 

ἱπίε]]]ρεπίίρις, Τρία φιοά ἴπ οπιπίρας ΓΑοἴπαθ, ΠΟΠ 
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ζοντές, αλλὼ τοῖς ἐναργώς ἐπὶ τῶν ἀθῥώστων ὀρωμένοις, 

ἑων καὶ νῦν ποιήσωμεν, εὐρήσομεν ὀρθῶς προτεταγµένον τῆς 
ῥήσεως τῆσδε τὸ ἧσσον. ὁ γὰρ πυρειὸς ἐπιγενόμένος κορύ- 
δαις καὶ βράγχοις βεβαιοτέραν αὐτῶν ποιεῖιαυ πέψιν, ὡς 

μηκέι αὖ ὑποστροφὴν γίγνεσθαι ῥᾳδίως, μηδ ἂν ἁμαρτωσέ 

τι, τῶν ἄλλως τοῦ πυρέττειν ἄνευ τοιαύτης αἰτίας ὑπο- 

στροφαῖς ἁλισκομένων ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι, διὰ τί δὲ 
πρόσκειται τῷ λόγῳ τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς [441 ] κορυξώδεσιν; 
οὐ γὰρ δὴ ἀπ ἄλλου τινὸς γίνονται μορίου κορυζώδεις. 
ἐγχωρεῖ μὲν οὖν καὶ οὕτως εἰρῆσθαι τὸν λόγον ὡς κατὰ 

τήνδε τὴν ῥῆσιν εἴρηται, σπόνδυλου δὲ οἳ κατὰ ῥάχιν, 

ἐγχωρεῖ δὲ, διότι τῶν βραγχωδῶν ἐν αὐτοῖς ἐμνημόνευσε, 

προσθεῖναυ τὸ απὸ κεφαλῆς, ἐπειδὴ καὶ ἄλλως γίνονται 

θράγχοι. δυνατὸν δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς εἰρῆσθαι, γρά- 

ναντος αὐτοῦ πρὸς ἀνάμνησιν ἑαυτῷ συντόμως, ἕνεκα δευ- 

0σμοῦ. πρὸς τὰς ἀπό τινος έξωθεν αἰτίας μικρὰς γινομέ- 

ογαϊοπ]ς ψοτιμπ]αᾶϊπα, {[εὰά 15 9«1αε ενἰάεπίει ἵπ 89- 

ρτοῖς οετπμπίασ αιαε[ία ἀ]αάϊοβηίες, Πο παπο {αεϊεπις: 

μαπο ραγοπ]απα, ππίπμς, νεχρῖ 16 χεοίε Γαϊ[[ε ρταθροίἰ- 

ἴαπι ἸνεηΙεπιήθ. Εερτδ παπιᾳαε Ροβ στανεάῖπες εἰ ται- 

οϊαίες νεπῖεης, Τρία Ώγπιῖις εἰ οεγιῖιςδ οοποοφαῖί; 

Ποι Ἰειαπι {αοῖιε τεγετίαπίαχ, εἰαπια αἰᾳαῖά εγτοσῖ5 

οοπιπη ατα ΠΕ, αἰῖς ἄπε {εβτο οἳἨ αἰαιαπι ε)ιςηιοάἱ οαιι- 

[απι αΠεο[ι Ροβ οοπιπΙΠος εΓΓογες 1 ΠΙογΡιιπα τοοῖἆ ει ἰ]-- 

Ῥμδ.. θεά οἱ Ιπ [ΕΓΠΙοιΙς ΊἸοο αἀάῑίαπι ει, 15 απὶ εκ 

οαρῖίο ρτανεᾶπε Ἰαροτγαπίὁ πεφιθ εηἶπι α). αἰἴο ΠΙΕΠΙΡΓΟ 

στανεάΊπες οτ]ιπίαγὁ Απ [ΕΓΠΙΟ Ί[α Πία ἀῑοίιις ε[ἴε ροἱεῖῖ, 

αἱ τα 5 γετἠς οἰἶαπα ἀῑοίαπα {Ηΐ, νεγίερναε αμίθίι, 

4παε ἵπ ἀογ[οὸ Ροἱεβ απποπιε Ἰα8 ραγί]οι]ας, εὉ εαρίτε, 

αἀἀἰά1{Τε, «αποπίαα ἆᾳ ταποϊϊαίε Ἰαῦοιαμίίαπα ἴπ 1ρῇ9 νει- 

Ρϊ5 πιεπιΙΠετᾶἰ: ηΒΠ ϱ{ α]ία ταίίοπο χαιο]ϊαίες ΠΠΙ. Ροῖε[ 

4ποφιμε εκ εαρῖίο αἀροίππι ε[α, {ρ[ο ΠΡΙ 1ρ[Ι τεμ [[οει-- 
μαε οααία Ῥγενιεν Αωηρεπίε, 4Ἡο α΄ βνανεάἰπ]θιι, ϱπαθ 
αὖ εκἰέγπα αίμα εχίμια οαπ[α ρτονεμιπηί, ἐρ[ίαν ἁπ[ιίη-- 
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φας κορύδας, ἵν ἐνδείξηται περὶ τούτων εἶναι τὸν λόγον, 

ὅσοι διὰ φυσικὴν ἀσθένειαν τῆς κεφαλῆς ἑτοίμως αἆλίσκον-- 
ται τῷ παθήματι. τούτους γὰρ ἄν τις εἰκότως ἀπὸ αέφα- 

λῆς ὀνομάξοι κορυζώδεις οὐκ ἀπὸ ψύξεως 1 ἐγκαύσεως 

τινος ἁπλῶς ἔξωθεν αἰτίαο. τὸ δ᾽, οἶμαι, κατά τινα τῶν 

ἀντιγράφων πρόσχειταυ δηλοῦν ἐπαμφιβάλλειν αὐτὸν ὑπὲρ 

ὧν ἀπεφήνατο. Λλόγον ὃ᾽ ἔχει καὶ χωρὶς τοῦ, οἶμαι, γρά- 
φειν, αληθοῦς γε ὄντος τοῦ λεγομένου. διὰ δὲ τῆς ἐφεξῆς 

/εγθαμµένης ῥήσεως ἀπόδειξιν ὧν ὀρθῶς ἀπεφήνατο προσέ- 

Θηκεν. ἐπ) αὐτὴν οὖν δη μεταβώμεν. 

/ ια. 
-” Ἆ 3 ’ 3 , « Ἆ . 3 3 

11άν το ἐκπυέον ἀνυπόστροφον. ἑωυτὸς γὰρ πεπασμὺς καὶ 

κρίσις ἅμα καὶ αποστασία. 

2 3 Ἡ ε εὼ » , ε | ΄ » 
Οὐκ ἀσαφὴς ἡ ῥῆσις τοῖς μµεμνημένοις ὑπὲρ ὧν 1ό] 

πολλάκις εἴρηκὲ πἐπασµὀν. ἐμνημύνευσε δὲ καὶ νῦν αὐτῶν 
ἕνεκα τῶν προξιρηµένων, ὡς ἔφην, ἵνα ὁ σύμπας λόγος γέ-' 

ξαεχεῖ, πὶ Ἰπάἱσαγοί ἆς 115 α [ο [ογπποπεπ Πε, ααἱ οὗ 
παίπχα]οι οαρ]ιῖς Ιπιῤοοϊ](αίοπι 6ο γἱμο {οί οαραεη- 

Ταχ: ος εηῖπι οιἹδρίαπι Ίαγε εκ σαρῖίο ϱτανεάἴπο[α αρ- 

Ρε]αΐ, ποπ α {π]σοτο απ αε[ία απί ασια αρ οἶος εχ- 

ἵετηπα οαμ[α. Πα απίεπι νετραπ, Ῥωο, απ αιβιδάαπα 

οοὐ]οίρις αἀά ται ε[ι, Πρπϊβεαις ραπ ἆθ απ μαδ' τερι8 

Ἰοᾳεραίας απηρίρεγα, [εὰ οοπ[επίαπειπι εΠ ϱ Ππ6 Ί]]ο 

νεχΡο, Ῥιμιο, [οηἱρί Ρρο[ε, οι γετιιπα Πἱ 14 ᾳποά ἀ[οὶ-- 

ἵάσε  Ἠπ Γεααεπί]ριις απίεπι νενρῖὶ «ιιαε /εοίε ἀἰχεταί 

ταίΙοπο οογγτοβογαί. Δά ἀρία Ιδίίατ ]απι παγ[εαπις, 

Χ|. 

(μιοφιίά [μρριγαξ, ποπ γεείάι. 1ρ[απεί επίπα οοπεοοιῖο 

εἰ ]μάἰοαιίο [πμ εἰ αὖ[οε[]ις, 

Ηαιιά οὐ [ουχα ογαἰ1ο ε[ι πιεπιοτἈ Γεπεπίῖρις εα Ύπαθ 
Γαορίιφ Ίαπι ἆθ οοΠοοσίοπο ἀῑκίε, Ἀαπο νετο εἰ οογΗπη, 
αἱ ἀῑκί, Γαρογίοτηπα νεγβογπι οηί[α πιεις, αἱ Ππίερτα 
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νηται τοιοῦτος, καὶ. τοῖς κορυζώδεσυ καὶ βραγχώδεφιν ἀπὸ 
τῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς κατάρῥων, ὅταν ἐπιγενομένου τοῦ πυ-- 
θετοῦ πεφθῇ, τὸ ψυχρὸν ἅμα καὶ ὑγρὸν ῥεῦμα καὶ πεφθὲν 
ἐκκριθῇ, βεβαίαν ἔλπιζε τὴν κρίσιν τοῦ νοσήµατος γὲγονέ- 
ναι καὶ μηκέθ ὑποτροπιάδαι τὸν ἄνθρωπον. 

(β’. ι 

Οἶσιν, ὅταν . ἀφροδισιάζωσι, φυσᾶται ἡ γαστὴρ ὡς «αμα- 
/΄ 3 35 , ΄ ς 3 

γόρᾳ, οἷσι δ᾽ ἐν τούτοισι ψόφος ὡς ᾿4ρκεσιλάω. 

Ταύτην τὴν ῥῆσιν ἄλλος ἄλλως γράφεο καὶ τινες προσ- 
πιθέασιν αὐτῃ τὸ, ὅταν ἄρχωνται, τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν 

εἰρημένον, οἶσιν, ἀφαιροῦντες καὶ ποιοῦντες τὴν λέξιν τοιαύ-- 

την ὅταν ἄρχωνται ἀφροδισιάζειν, φυσᾶταυ ἡ) γαστήρ, βου- 
λόμενοι τοὺς αρχοµένους ἀφροδισίων, τουτέστι τοὺς πρῶτον 
ἐπιχειροῦντας τῷ ἔργῳ πούτῳ πάσχειν τὰ τῆς ῥήσεως ἐφὲ- 

ξῆς δηλούµενα. καϊτου τὴν γραφὴν ταύτην οὔτε βιβλίον 

ογα[ῖο {α]ῖ Πε: εἰ στανεᾷἽποβς εἰ ταιιοῖ οἨ ἀε[]αιῖοπες 

εκ οαρίίε, επι [πρεγαφα]ία {ερταε, {ΓΠρίάα Ἰπχία «αίᾳια 

Ἠωπιῖάα Ππχίο οοποοεία {αθτῖί εἰ οοποοοία Γαεγί εχρι]ία, 

Άχπιαπι πιογρί ]αάἱσαίῖοπεπι Γαἱ[ε, πεφαθ Ποπιίπεπι 4ΕεΠΙ1ο 

περτοίαίυσαπα [ρεγα. 

ΧΙ. 

«4ἰἰφιίδιις, εµπι Όεπετε μΜΠΙΗΥ, ἱπ[]αίιμτ νεΜίεΥ, μὲ Ώαπια- 

ὄοταε. «άἰἰφιϊῖθμς φετο ἵπ εο [ἰγερῖιμ». «γοε[ιίαο ειμ- 

πιεδαι. 
ο 

Ἡαεο φποφπθ πετρα αἰῖας αλίες Γοηβαί, Εί απ]άαπα 

4ρῇς Ἰάεο αἀάπη!ί, οσαν Ἱπορίπηϊ γεπεχο 1, 1ηΗαἰμγ Υει- 

τετ. Ὑο]απίηαο 1Πί ἀπεῖριεπΙῦας νεπεγεα, ου ε[ὶ ρτῖ- 

πηῦπη αρργεάἰεπίίρι ορας Π]]ιά, εα 4παε 1π ΓεΓπιοηε ἀείη- 

σερ ἱπαάσπίισ, αοοϊἀάετεο, ἰαιπείῇ Ἰεοίῖοπεπα Ἰαπο πεφιιε 

1ΐμες αἰῑφιιῖ απίηππς Ίπε(αε εκρ]απαίος ασηο[οξ. Ἀ1λ1]ο- 
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Εά, Οµασε. ΤΧ. [444 442.] Ἐά. Βα[, Υ. (477.) 
τ, παλαιὸν οὔτ ἐξηγητηὴς οἶδεν. ΄ αλλ ὅμως οἱ περὶ τὸν 

Σαβϊνον ἐπὶ τῶν αἀθχομένων ἀφροδισιάδειν τὸν λόγον αὐτῷ 
εἶναί φασιν, καίτου μνήμονεύσαντος αὐτυνομασεὶ τοῦ /π- 

ποκράτους ἑνὸςο ἄνθρώπου τοῦ «αμαγόρου. τοῦτο ὃ᾽ εἴωύε 

ποιεῖν ὅταν ὀλίγοις τισὶὲ γενόμἐνον πρᾶγμα διέρχεται. «καὶ 

χωρὶς δὲ τοῦ }εγραφέναυ τι περὶ τούτων ᾿/πποκράτει τὸ 
φαινόμενον ἐχρῆν ἐκ τῆς πείρας μαθεῖν. οὐ γὰρ συμβαί- 

γὲυ τοῖς ἀρχομένοις αφρὀδισίων ἐμφυσᾶσθαι τὴν κοιλίαν 
φόφον ἴσχειν ἐν αὐτῇ, αλλὼ [442] μᾶλλον ἐνίοις ἐν τῷ 

σπανἰῳ τῶν παραµμαξόντων τὲ καὶ τὸ καλούμενον πάθη- 
µα φυσώδές τε καὶ ὑποχονδριακὸν καὶ μελαγχολικὸν ἐχόν- 
των, ἐμφυσᾶσθαι συμβαίνει μᾶλλον τὴν γαστέρα., ὅταν ἄφρο- 
δισίοις χθήσωνταυν, τοῖς ὃ᾽ αὐτοῖς τούτοις ὑπάρχει καὶ τὸ 

συνεχὲς. ὀρέγεσθαι µἰξεωο.  ὕπερ οὖν πολλάκις ἤδη πρὀσθεν 

εἶπον, ἐάν τὲ παραλείπω τας γραφὰὼς ἃς ἐποιήσατο κατὰ 
πήνδε τὴν ῥῆσιν ἐάν τ εἴπω πάσας, ἑκατέρως μέμψονταυν 

πολλοὶ, ταῖς ἑαυτῶν ἐπιθυμίαις κρίνοντες τὸ σύμμετρον ἐν 

τοῖς λόγοις, οὐ τῇ τῶν πραγμάτων φύσει. καὶ µέντου καν 
» 

πάπας θαδίπϊ Γεοίαίογες ἆε οοἵτο Ἱποιριεπ μις. 1ρ4 [ει- 

Ιποπεπα ε[[ε, α]απὶ, απαπινῖ Ηιρροοταίε ΠΟΠΙΙΠΕ Ρτορχίο 

Ἰιοπη]μῖς τη] Ώαιπαροτας πιεπιϊπεσϊί,. {ά απίεπι. {ασοεγο 

εοη[αεν1{, οιπη ραιιοῖν τεδ, «παπι παχταῖ, αοο]ἀενῖ. Αἴπί 

Ῥγαείεγᾳααπα αιιοά ἆς Ἠ16 αμἴοφααπι ΗΙρροογαίες [ογ]ρογεί, 

εχρεχ]εηίία οροσίαῖῖ αμῖἁ αρρατετεί αἀά][οετε; πεί 

επῖπα Ργίπιαπα Ὑεπετο πΙ Πποῖριεπίῆρις γεπίγεπα Ἱπῃατί αι 

Πτερίίαπι 1π. ἀρ[ο Ῥεγ[οπαχγο οοπΗπρῖῖ,  Γεὰ αα]ρισάαπι 

Ροί]ας ΥάΤοΟ, Ίαπ ἸποΙπαπίο αεἰαίε εἰ αΠεοία Παίμο[ο νο- 

οαΐο, ῥργαεοοτάῖα]Ι εἰ πιε]απε]ιο]ῖοο νεχα!ῖ, ΟΜΙΠ νεποχθ 

πἰαπίαν, ἀπῃατί πιασῖ νεπίγεµι οοπΗηρῖέ: Πδάθπι ᾳποφιε 

1ρᾳδ τί α[άιια οοἰίαπι αρρείαπί εγεμῖῖ, ́  Οιοᾶ. Ιρίίατ 

Ῥ]εγαππφο Ίαπι απίοα ἀῑπὶ, Βνο [οπἱρίαγας νατίαδ, 135 1π 

Ἰης ναιρίς ΓεοεγιαΠ!, ομη]ιίαπι, γε οπΠ1Πε8 Υοσεη/Γεαπα, ΙΤΓΗΠΙ- 

4α6 πια] τορτεµεπάεηί, εκ Για Ἱρ[ογαπι ουρία Ρις, 

Πο οκ ΥΕΤΙΠΙ Ππαίιγα πιούμαι ἵπ οταιομίβιιδ αεβΙηιαηίος, 



. 
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Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [415. ] Εά. Βα[. Υ. (471. 418.) 
τινα μὲν εἴπω τῶν εἰρημένων τὲ καὶ γεγραμµένων, τινὰ δὲ 

παραλείπω, καὶ οὕτως ἔσονταί τινες οἱ μεμψόμενοι τινὼ 

μὲν τῶν εἰρημένων, ὡς ἐχρῆν παραλελεῖφθαν καὶ ταῦτα λη- 

θώδη γε ὄντα, τινὰ δὲ τῶν παραλελειμμένων, ὡς ἐχρῆν εἰἲ- 

ρἤσθαι, μὴ χείρω τῶν εἰρημένων ὄντα. κατὰ μὲν γαρ τὰς 
ὁσημέραι γινομένας συνουσίας, ὁποίαν τινὼ βούλωνται τὴν 

ἐξήγησιν ἀκούειν οἳ παρόντες, αὐτῶν ἐκείνων πυθόµενου, 
ἁρμόττεσθαι πειρῶνται ταῖς βουλήσεσιν αὐτῶν. ἐν βιβλίῳ 

ὁ) οὐκ ἔστι πρᾶξαι τοῦτο. διόπερ εἱλόμην ἐν μὲν ταῖς 

πλείσταις τῶν ῥήσεων ἢ μηδ᾽ ὅλως μνημονεύειν τῶν ὑπαλ- 

λατεύντων τὴν αῤχαίαν γραφὴν, ἢ παντάπασιν ἀλλοκότως 

ἐξηγησαμένων.. ἐπί. τινων ὃ᾽ ἠτοι τὰ μὴ παντάπασιν ἅπι- 

θάνως εἰρημένα μὲ- (478) μνῆσθαι χρὴ τοὺς αναγινώσκοτ- 
τας τὰ ὑπομνήματα, καθ ἑκάστην τὴν ῥῆσιν ἀναμιμνή- 

σκειν αὐτῶν ἐπαχθές. ὅπερ οὖν ἔλεγον, οἱ μὲν περὶ τὸν 
«Σαβινον ὡς πρώην τοῖς τῶν ἀφροδισίων πειρωμένοις συµ- 

βαΐνει τὰ κατὰ τὴν ῥῆσιν εἰρημένα πάσχευν ὡς ἀληθὲς 

ὑποθέμενου. πειρώνιαυ λέγειν τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, πινὲς. ὃ᾽ 

Οπἵη εἴαπι ΠΠ ηπαεάαπι εκ ἀῑσίῖδ εἰ Γοπῖριῖς ἄἰκετο, ᾳααθ- 

ἆαπι ργαείειπ{ενο, {ιο εἰῖαπι ποπια! φαἱ αοειι[επί ἵπ- 

πεπαπίασ,  αποά αια ἀῑκειῖπα ρταειεγπητεπάα, Ῥταε- 

Γετίῖαι οπιπ. Ἠπσαίογία Ππί, αἰααα ἀῑσεπάα Γαβσπετίπα, 

αἴϊαε ἀῑο[ῖ ἀείενίογα πο ε[επι,. ἴπ οοµστεηρας πῖᾳαθ 
απιοἰϊάϊαηῖς αΠαπιομη(πθ εκρἰαπαίϊῖοπεια απ΄ πίεγ[απε 

απάϊτε νε]λπίς, αἩ εἰ 1ΡρίΙ5 ρεγοιποίἰαῖῖ εοταπα νο]απίαίῖ-- 

δα8 πο αρίατε εἰ αἰΤεπεῖπ τε[ροπἀεπίες οοπαιπα”: αἲ 1π 

Ἴάρτο 1 {αοετε ποπ Ιοεί; Ργορίεγεα παϊ]ῖ οοπ[Ηαίαπι εβ 

ἴπ ρίαπρης ααἶάεπι Ηιρροογαίῖ5 ᾿Γετπιοπῖρας απῖ πεφιᾶ- 

Ύπαπι πιεπη]η{[ο νείεγεπι [ονἱρίαταπι Ρετιηπίαπ ται απαί 

-αρ[αγάς Ῥτουί[ας ΠπιεγργείαπΗ πι. ἴπ ααἱρικδάαπι νετο, 

-ᾳπαε ἀῑοία [Ηπέ, ἨοΠ ΟΠΙΠΙΠΟ α νοεγίἰαίε αὈ]ογγεπίϊία, εο- 

παπα οοπηπιεἰαγία . Ἱορουίίριδ ΠπεΠΙίοπεπι ΄{πς6Γθ οροσίαί: 

ἆπ Πησα]ίς- οπῖαι Ρραχβας εαάθπι τερείενε Ρεγρτανε εί, 

Οιοὰ {βία ἀῑοευαπί Βαβίπί [εοίαίογ6ςδ, αποά ΡΕΙΠΙΗΠΙ νε- 

ΏεΓΕΠΙ εκροτί] Ιπ ρτορο[ῖ «νετθῖε ἀῑοία ενεμῖαπί, τί 

νεταπι οχεἀεπίεδ, 1ρβας σαυίαπι αΠειτο οοπαπίας.΄ ΑΙ αἱ 
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ΓΕ. Οµατι. ΤΧ. Γ442.] Εά. Βα[. Ῥ. (478.) 
ἔμπαλιν τοῖσδε τὴν γραφὴν τῆς λέξεως ἐποιήσαντο τοιάνδε" 

εἰσὶν οἷσιν ὅταν αἀφροδισιάξωσι φυσᾶται ἡ γαστήρ. οἱ μὲν 

περὶ τὸν «Σαβϊνον οὐκ αλύγως φασὶ τοῖς ἀφροδισιάξειν ἆρ- 
χομένοις τοῦτο συμβαίνειν πρῶτον μὲν, ὅτι: μέγας ὁ ἕενι- 
σμὸς γίνεται περὶ τὸ σῶμα. /ράφουσι γὰρ οὕτως αὐτοὶ, 
ὃν ὃν ξενισμὸν, φύσην, ἐπιληψίαν τὲ καὶ νεφρίτιδας αὐτοῖς, 
ἕτερά τὲ χρόνια γἰνέσθαι. ἔπειτα δὲ καὶ ὅτι «{ημόκριτος 
εἶπεν, ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου ἐν ταῖς συνουσίαις ἐκθόρνυ-- 
ταυ. καὶ µέντου καὶ διόει φασὶ πολὺν ὀδαξησμὸν διὰ τὴν 
ἀλήθειαν τοῦ Φερμοῦ καὶ τὴν δριμύτητα πάσχουσε καὶ κου- 
νοῦ 7ε, ὡς λέγουσιν, ὄντος τοῦ λόγου Θηλειῶν τὲ καὶ ἀθῥε- 
νων, «ἐπὶ Θηλειῶν φασὶ σαφῆ τὴν αἰτίαν εἶναι. τῇ γὰρ 

ὑστέραᾳ τὸ μὲν ἔντερον ὑπεστύρεσται, ἡ κὐστις δ᾽ ἐπίκεταε. 

εἰκὸς οὖν ἐντεινομένην αὐτὴν καὶ σφριγώσαν ἐπέχειν τὴν 
ἀμφοτέρων ἀπόκρισιν. ἐναπολαμβανομένης οὖν τῆς φύσης 
συνεχώς ἐμπνευματοῦσθαυ καὶ τοῦ οὗρου δὲ κατεχοµένου τὸ 

ἐπιγώστριον οἰδεῖν. ταῦτα μὲν οὖν οἳ περὶ τὸν «Σαβίνον 
λέγουσιν, ἀπιθάνους αἰτίας ἀποδιδόντες τῶν. μὲ. γινομένωμ. 

οοπίτα ααπι 1 νειρογαπι ]δοίίοπεπι Ίαπο Γαοαπί:  Γαπί 

ααΐρας, οἶπι νοπετο πἰππίας, Ἰπ[αίαγ νεηίοτ. . ΒΡαβίπά 

αα]άειπι {8ᾳιαοθ6. ΠΟΠ ΡΓαεί6Σ΄ Υα{Ιοπεπα οοἵγθ Ἱποιρίεπῖρας 

14 αοοϊάεχο α[Πεγαπῖ; Ῥτίπιαπα απῖάεπι, 4 πάΠι πάσης 1ΠΠο- 

ναϊίο πο Ρογπιιιαξῖο 1π οοχροτε Πί; Γοηβῖί επῖπι {ο 1ρ[ε: 

οὗ «παπι ἁπιπιπίαΙοποπα Παΐίαςδ, οοΙαΙΙα]Ιδ πποχριις, ΤθΠαπα 

α[Πεοίας, αἰϊαᾳαο Ίοηρα για ρτοογεαπίας: Ῥοΐϊθᾶ Υ6το 410- 

πηἶαπα εἱἳ Τεπιοστίίας,. ἀπουῖί, Ἠοπιο εκ Ποπιίπθ ἴπ οοΙῖ-- 

Ῥα9 Ρτο[επηπαίανς ο απ οι φποπίασα, ἀπηιαπί, πη]- 

{μπι Ρτατίίαπα αο πποτ[απα οὗ {[οπιϊπὶς [αἱ[αρίπεπι αἴηιπε 

αοτἰπιοηῖαπα ρααπίαν, Οαπιᾳαθ {οοαίπατάπα, αἲ α]αηῖ, οἱ 

ΠΙΘΥΙΗΠ1 ΟΟΙΙΙΠΙΠΙ5 ταϊῖο {1 ἵπ Ποεπιϊπῖς ενἰάεηίεπα οαἴι-- 

{αια ο[[ο ἀῑσιπίς πίετο Παππ(πα Ππίεβίηαπα [αρ]οιίας, νε- 
ῄοα [προγ]ασεί; γρατ. ε[ἰ Πίαφαε {ρ[απι ἀῑβεπίμπι οἱ ἴπ Υε- 

ηεγοπι οοποϊἰαίαια αἰγίπδᾳιθ οχοτείίοπεπα τείῖπεγες Παία 

ἁρίίαν Ἱπο]α[ο α[πάπο Ππῇαγὶ αἴᾳαο Ιο[ίο τεἰεμίο αΡάοιΙΕΙ 

πίππιείοςχο. Ἠαεο {απο α ΒαβιΠὶ Γεαιασῖριδ Ἠαιά νοσ[ι- 

ηιί]ο οὔι[α8 ΘΟΣΙΙΑ 4µας πο Πυιπί α[ήσπαπριδ. τείθ- 
. 
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Εὰ. Οµαν, ΤΧ. [445. 43.1 Ἐὰ. Ῥα[. Υ. (478.) 
οὐ γὰρ συμβαίνει ταῦτα τοῖς ἀρχομένοις ἀφροδισίων µειρα- 
κίοις, αλλα τοῖς μελαγχολικοῖς καὶ φυσώδεσιν ὀνομαξομένοις, 
οἳ καὶ μετὰ τὴν παρακμαστικὴν Ἠλικίαν τὰ τοιαῦτα πά- 

-. σχουσιν. ὅλως γὰρ τὸ φύσης ἐμπίπλασθαυ δι ἀσθένειαν 
γίνεται τῆς ἐμφύτου Ῥερμασίας. ἐθῥωμένης γὰρ ταύτης 
τῶν τοιούτων οὐδὲν συµβαἰνε. ᾿ριστοτέλης ὃ᾽ ἐν τοῖς 
προβλήμασιε καὶ τὴν αἰτίαν ζητεῖ, δὲ ἣν ἀφροδισιαστικοὺς 

συμβαίμέι }ίνεσθαι τοὺς μελαγχολικού. «ἀθροίξεσθαί τὰ 
πνεῦμα φησιν αὐτοῖς ἐν ὑποχονδρίοις φυσώδερ οὐκ ὀλίγον, 

διὸ πνευματώδη τὲ καὶ ὑποχονδριακὰ προσαγορεύεσθαι τὸ 
τοιαῦτα πάθη καὶ 4ιοκλῆς τὲ καὶ ΠΠλειστόνικος, ἕτεροί τε 

πολλοὶ τῶν ἰατρῶν οὕτως ὀνομάζεσθαί Φασιν αὐτὸ, οὐ χεῖ- 
ϱον δὲ καὶ λέξιν τινὰ τῶν τῷ ᾿άριστοτέλει [445 ] 7εγραμ- 

µένων εἰπεῖν ἔχουσαν ὧδε' διὰ τέ οἳ µελαγχολικοίὶ εἰσιν 

ἀφροδισιαστικοί; ἢ ὕτυ πνευματώδεις; τὸ γὰρ σπέρμα πνεύ- 
µατος ἔξοδος ἐστί. διότι οὖν πολὺ τὸ τοιοῦτον, ἀνάγκη 

πολλάκις ἐπιθυμεῖν καθαἰρεσθαι, κουφίζονται γάρ. διὰ 
τοῦτ οὖν καὶ Ῥοῦφος ἔλέγεν ἀντὶ τοῦ ψόφος, εἴλετο γρά- 

ταΠ{αΓ: πεῃπθ ΕΠΙΠΙ Ἠαεο αο]ε[οεπία]]5 οοἵτε Πποιρίεπίή μας, - 

Γεᾷ αἴτα Ῥΐ]ε γεχα![ῖ εἰ Παἰπο[ς ποπι]παϊ εγεη]απὲ: ααἲ 

ααἰάεπι εἰ Ροβ ἀεο]παπίεπι αεἰαίοπα Πα]αδαιοάί υἰ(1ῖ αΠΠ- 

οἰππίασ, Ῥτοτ[ας επῖπι Παία τερ]ετὶ αἳ ΙΠπσεπΙΙ οαἱογΙ8 

ἀευπ]ίαίε ῬτογεΠΙξ; 90 Παπι(πε τεοίε γα]επίε Ἡοταπι π]-- 

111 εχοτίίαγ. Ίαπι ΑποιεΙες 1π ]ριο {ιο 49 ᾳπαε[18 

εἳ οαιίαπ οπαετΙ]ῖ οὗ «παπι πιε]απο]μο]]οῖ Ηβίάϊπο[ς ε[[α 

εοπ[]ησαϊ; ἀῑειίᾳιο ἵπ αρ[ογαπ ῬΡγαεοογά5 Παπά ραπουπα 

Γριτίπα Παϊπο[απα εχεῖῖατΙ, αἴπο 1άεο ε]Ισπιοάί νὶίῖα 

{ριγ]ιποία ρταεσοτάΙα]]αφαε ποπηϊπασΙ. Ὠἶοσ]ες εἰἴαπι, ΡΙΙ- 

Ποπῖοις αἰῖααα πι] πιεϊῖοί, Πο 1ρ[α νοσατὶ ἀῑοιπί, ΎὙε- 

γηπα Ἰιαμά πια]απα {αετΙίς φπαεάαπι γετρα αἳἈ ΑγιοίεΙε [οτι- 

Ρία τειπ]{ῖε, Ἠαεο Πα [ο Ἠαβεπε: οισς ππε]απο]ιο]οὶ ΠΡὶ-- 

ἀϊποίι [μπιτ απ΄ αμοά [ρῖχίά αραπάαπί  [επιει εηῖπι [ρί-- 

«τ]ῖας εκοτείῖο εβ;; οσα Ίο Ισίίατ οορίο[ας Πε, πεοεί[α ε[ὲ 

1ρΏαφ ριγραπά1 [αερῖας Ἱποε[αί οπρίάϊίαν, Ἰεναπίαν οπίπα; 

Ῥτορίετεα εἴ Ἠι{ιθ Ρχο Ίβο νοοε, ᾖ[ἐγερίεω, πια! 

5 
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Εά. Οµανε, ΤΧ. [443.] Εά. Βα[, . (278.) 
φΦειν φόβος, ἵνα ὃ λόγος ᾖ τῷ ᾿Γπποκράτει περὶ τῶν µελαγ- 

χολικῶν, οἷς ἐστὶν ἰδιαίτατος ὁ Φόβος, ἄλλῳ μὲν γὰρ ἄλλο 

φοβερόὀν. ἕν }οῦν τι πάντως καθ ἕκαστον αὐτῶν, ὅταν γὲ 

τὰ μέτρια δυσθυμοῦσιν. εἰ δὲ µὴ καὶ δύο καὶ πλείω παὶ 
πάνυ πολλὰ, καὶ τισιν αὐτῶν ἅπαντα. }γενήσεται οὖν κατὰ 

μὲν τὸν Βοῦφον ἡ λέξις οὕτως ἔχουσα. οἷἶσον, ὕταν ἀφρο- 

δισιάζωσε, φυσᾶταυ ἡ γαστὴρ ὡς «αμαγόρᾳα, ὅθεν τούτοις 

ὁ φόβος. κατὰ δὲ τοὺς παλαιοὺς ἐξηγητας, ὡς ἐν ἀρχῆ 

γέγραπται, τὴν γὰρ ἐκείνων γραφὴν αεὶ προστίθηµι, κῷν 
ἡμαρτῆσθαι δοκεῖ κατὰ τοὺς πρώτους ἀντιγραψαμένους. 
ἄμεινον γὰρ, ὡς εἶπον Πδη πολλάκις, ὅπως εὑρέθη 7εγθαμ- 
µένον εἰπόντας οὕτως δη προσεπινοεῖν αὐτούς τι δηλοῦν-- 

τας αὐτὸ τοῦτο. Λλέλεκταυ δὲ καὶ ἡ περὶ τὸν «Σαβϊῖνον ἑξή- 

γησις. Καπίτων δὲ οὕτως ἐγραψεν, οἷς ἔστιν, ὅταν ἄφρο- 
δισιάξωσε, φυσᾶται ἡ γαστὴρ, ὡς «4αμαγόρα, οἷσι ὃ᾽ ἐν 

τούτοισι, Ψόφος. «ιοσκορίδης δὲ Ιοἴτως" οἷσι μὲν ὅταν 

[αἱμετα, επιογ, πὶ Ηἱρροοναίϊ ἆθ πιε]απο]ο]ίοῖς Γετπιο ΠΕ, 

απ ογάπ1 ππαχίπιε Ῥτορτίας ΕΠΟΣ 6, Αἰπά 6πῖπι αλ {ου- 

πλ] ο]οίωπα νΙάείας, πω φποάαπα [αἰῖοπι 1ρῇ5 Πηρα]ί8 

ΟΠΊΠΙΠΟ, «ΠαΠάο Ῥ]αηπα πιοάίσε οοπἰγ]απίητ} Π νεγο ἵπι- 

Ὠιοάίος εἰ ἆῑο εἰ Ρίτα οἱ ρεγυ]ία:. αιἰρηκάαπι εἰἶαπι 

ΙΡ{ΟΓΗΩ οπηπία, Επί ίαφιιθ [εοιπόάαπα Βάσια ]εοίῖο Ἰη]18-- 

πιοςῖ, ϱιάραδάαηα ΟΠΠΙ ΥΕΠΕΥΕ πἰαπίας, Ἱηῃαίας νοπίεχ, 

υἱ Ώαπιαροτας, Ἠπάς 19 που, Ὑεγαπι Γεοιπάμπα νοίεγες 

ἀπίειρτείεθ ἀΐα [ο Μαδεῖ, τί αἲ ΠπΙῖο [οπἱρίαπα εβ; 1]ο- 

τα οπῖαι [οἱρίπχαπα [εππρογ α]ίοίο, αἰα αἲ 1] ργ]πηῖδ 

Ἰργατ]ῖς οοτνηρία Γμ]Πε νιάεαίαν; [αῑας ε[ι επῖπα, τί ]απα 

[αερίις τερεί1νῖ, Ἰεοίίοπεπα, μί Ἰπγεπία ει, επαγγαπίες, 

Ἱία ἀειπάε 1ρ[οθ αἰφαῖά πα{εγίπ εχοοριίαηίἰες αἀάετα, Ἱ- 

ᾳπθ 1ρ[ΗΠΙ ποῬ {άοεγο αἀπιοπεγε. Πασίεπας Βαριηϊ εχρ]α- 

ἨὨδί]ο ᾿γαθία ο, ΄ Οαρίιο απίοιι Ἱία [οη1ρβί: αἰφπῖρις 

ΠΟΠΠΠΟΙΑΙΗ, οσπΙ Υεµετε πας, ἀπΠαίαχ νεηίες, τί 

Ώαπιαροχας, αλααίρις νετο ἵπ Ἠῖ96 Ππεριϊης. ΕΡΙο[οον]ᾳ οφ 

νετο {ιο: ΑΠπῖριι5 απάθεια, οἵΙΠι Υ6Πετα πιιπίας, ἐπῃαίας 
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χά. Οµατῖι, ΤΧ. [415.] Εὰ. Βα[, . (4178.} 
: ἀφροδισιάξωσι, φυσᾶταυ 3 γαστὴρ ὡς «αμαγόρᾳ, οἷσεν ἐν 
τούτοισι ψόφος. αφεῖλε γὰρ οὗτος τὸ δ', οὐ μὴν οὐδὲ κατὰ 
τὴν ἐξήγήσιν τοῦ ψόφος ὀνόματος ὠμολόγησαν ἀλλήλοις οἳ 

ἐξηγηταὶ, τινὲς μὲν βορβορυγμὸν δηλοῦσθαι λέγοντες, ἔγιου 
ἐρυγὴν, ἔνιοι δὲ τὰς κάτω διεξιούσας φύσας, ἔνιου ὃ' ὅ το 
ὢν ᾖ τούτων ἁπλῶς. εἴ τις οὖν ἐν τοῖς ἐντέροις κίνησις 

αἰσθητὴ ταῖς ακοαῖς, εἰσὶ γὰρ καὶ ἄλλα τινὲς, ἔξωθεν τῶν 

ῥορβορυγμῶν ἐν τοῖς ἐντέροις κινῆσεις τὲ καὶ φόφοι, τινὲς 

μὲν ἥχοις ἑοικότες, τινὲς δὲ συριγμοῖς, ἡ τινι τοιούτῳ τρὀ-- 

πῳ ψόφῳ. ᾿ἄρκεσίλαος δέ φησιν οὐ μόνον ἐφυσᾶτο ἡ γα- 

στὴρ, ἀλλὰ καὶ ὧδειν τουτέστιν οἴδημα εἶχεν. εἴρηκα δὲ 
{δη πολλάκις οἴδημα καλεῖν αὐτὸν ἅπαντα τὸν παρὰ φὺὐ- 

σιν ὄγκον, εἴτὲε φλεγμονώδες εἴτ ἐρυσιπέλατώωδης εἴτε 

σκιθῥώδης εἴῆ, τῶν νἑωτέρων µόνων τὸν χαῦνον ὄγκον οἴ- 

ὅημα καλούνιων. αλλά γὲ ποῖὀν τινα λέγει τὸν ὕγκον }ενέ- 
σῦοι τῷ ᾿ 4ρκεσιλάῳ δήτημά ἐστιν οὐ σµικρὀν. ἐμοὶ μὲν 

οὖν δυκει τὸν ἠδίως ὑπὸ τῶν γἑωτέρων ὀνομαξόμενον εἰρη- 

γεπίεν, αμ ὮΏαπιαροϊαθ, α[φπῖρας 1π Ἠΐ9 Πτεριίις: 1ἱθ 

επΙπα Ρατοπ]απι, φετο, αΡβαῖ, Οία εἰ 1π Ποπιπε ος, 

ἐπερίιμς, εκρΙαηαπάο 1ΙΠίετ 1ρ[ος εκρἰ]απαίογεδ ΠΟΠ ΟΟΠΥΕε- 

η{. ΝοπμΙΙ αῑάεπι πΙΙΥΠπιαΣ Πρηϊβοατι ἀἰουηῖί, απϊἆαπι 

τασίηπα, α1 Παϊις Ῥετ [εάεπα εχ]μαἰαπίεθς 1ἴεπι αῖ αποά- 

δεί α[οταπα ΕΠπιρ]οϊίετ, «απα]ίδοαπφυθ 1π Ιπ{ε[ΙΠῖ πιοί8 

αι, αι αἲ αατίρας ΓεηΠαίανς [απε επῖπ εἰ αἲ αι]άαπι 

Ῥταείος πωἹγπιηχα ἵη Ππίεβήπ] πιοία5 αο Πγερϊ(ίμς, ποπη]]1 

ααἱάεπι [οπῖς Ῥεγβπιῖ]εο, α]ᾳμῖ γετο ΠΡΙ αιαί αἰοαί αμ 

Ἠη]αδπιοάΙ νου, Δά Ατοεβίαο, Ἰπααῖῖ, ἨΠοη Πιοάο νεηίες 

Ἰπ]αραίατ, {Γεὰ εἰἶαπι ἰπππεραί, Ίου εβ οεάεπα, α1 ε{[ 

{πππογεπι Ἠαβεραί. Ὠϊκί αυίεπι αἶῖα [αερίας οεάεπια αἲ 

1ρίο νοσανῖ ΟΠΙΠΕΠΙ Ῥχαείες ΠΔΙΙΤΑΠΙ ἴππποτεπα, {νε ρΗ]ες- 

πιοπῖς [νε ετ]βρε]α[ῖ, [νο [οἴττμί παϊυταπι [αρῖαί, οι 

χεσεΠΙΙοχεςδ πιεά]οί [οἱαπ ἱαχαπα ἴππιοτεπι οεάεπια νοσεηέ. 

ζαείοτιπι απαἱεπ]παπι Αγοθβίαο ἴμππογεπι εχοϊἰαίαπι ε[ε 

ἀῑσαί, «πιαεβίο Ἰαπά ρατνα εΠ. ΜΙΜϊ [αηε οεἀεπια ῥρτο- 

Ῥνίε α Ἱππίοτίρας αοοερίιπη ἀἰπί[ο νἰάείως; ποι ἴβππθι 
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ΡΕ. Ο]ασί. ΙΧ, [119. 444] Ε. ΡαΡ. τν (418.} 
κέναι. οὐκ ἐστι ὃ᾽ απίθανον ἐρυσίπέλας ς σλεγμονὴν τ] 

σκἰῤῥον ἢ τι τῶν τοιούτων γενέσθαι περὶ τὸν τῶν ἀφροδι- 

σίων καιρὸν 3 σμικρὸν ὕστερον, αὖθίς τὲ µετ οὐ πολὺ κα- 
Θίστασθαυ τοῦτο. τοῖς ὃ᾽ ἐξηγηταῖς ὅλον τοῦτο παραλέλει- 

πται τὸ σκέµµα. τοῦ µέντου ᾿4ρκεσιλάου τούιου καὶ καθ 
ἕτερον τόπον τοῦ βιβλίου µέμνηταυ ὁ Ιπποκράτης, ἔνθα 

φησίν' ἐν τοῖσι προσόδοισιν οἷς ψοφοῦσιν, ὡς ᾿4ρκεσίλαος, 
εὔδηλον οὖν ὅτυ τοῖς τοιούτοις φύσης ἐσιὶν ἡ γαστὴρ μὲ- 
στὴ καὶ ταύτην ὑπὸ τῆς γινομένης συντονίας ἐν τοῖς ὦφρο- 

δισίοις ἐκκρίνεσθαι συμβαίνει. «ιοσκορίδης δὲ οὕτως ἔγραψε 

τὴν ῥῆσινὶ ᾿ἄρκεσιλάῳ δὲ κακὸν ὤδει τὸ φυσώδες, ἀντὶ 
τοῦ κακὸν ὤξετο τὸ φυσῶδες, ὡδὶ 7εραφθαι βουλύμενος, 
οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀρχὴν τῆς δευτέρας ῥήσέως ἐποιήσαντο 

τὸ φυσῶδες, ὡς ἐφεξῆς γέγραπταυ, 

’ ι. 
[414] Τὸ φυσῶδεςο συναίτιον ἐν τοῖς πιτυρώὠδεσι. καὶ γὰρ 

εἰσὶ φυσώδεις. 

ἠπογοβ]ί]ο ο[ απ εγγῃρε]ας απί Ρμ]ορπποποπι απιῖ [οἴγγμιιπι 

θμί ε)ασπιοςί ααιιά οοἱίδ {ειπροτο Υεὶ ραπἱο Ροβ εκ- 

οτίαπα {μες τιτ[απηᾳαϱ ]αιά Πα Ιαπ]ίο Ρρο[ί 1 τε[εάΗ[ε; 

ϱϱ Ππίιεγργείίθις «απίεπι ἰοία Ίαεο [ρεοιμ]αιῖο Π]επ!ῖο ῥργα8-- 

ἱετ]ία ει. Πτα]ας αιῖάεπι Ατοεβίαϊ εἰ αἰο Ἠη]1ς Ηρντῖ ἴοςο 

πΙΕΠΙΙΟΠΘΙΗ ΓεοΙί Ηἱρροοταίαςδ, αβί αἲξ: Ιπ αοοεβΊρας αἲ- 

Ῥιφάαπι Πἱτερυηπί, παί Ατοεῇβίαιδ  Μαπϊ[ο[ίαπα ο Ιαν 

Π]μθπιοςί Ἱοιηπίρας νδηίγεια Παία ε[[ο περ]είαπα, Ἠπο- 
ᾳε Ῥχγαθθ ϱΟΠΙΕΠΙΙΟΠΕ 1Π οοξαµάο {αοΐα εχοειπῖ ϱΟΠΠΠΠ-. 

δέτο, Αἱ Ὠιο[οεοτίάεθ Ιία Ίπεο γεχωα [οτιρίί: Ατοε[]αο 

απιίεπι 1η] ο]εῦαί Παίιιο[ιπι, ῥτο «ο ααοὰ ε{, ππα]απι 

οάοχγθεπι εκ]λα]αραῖ Παἴπο[απας Πα επῖπι [οηρίαπι ε[Πε νο- 

Ἰμῖ, Αἲ το]ηαῖ οΙηΠ65 απο γοσςιη, [αέμο[μπαν [εηιιεπίί8 

Ρατῖ5 Ἱπίῆμπι ε[[ο γο]ιεταπί, πἱ ἀείμοερς [οπἱρίαπα ε[ί, 

ΧΙ. 

Σαιμο[μπι νι [μτμγο[ς [ωπμὶ εαµία εβ. ἘΕιεπίπι [αιμο[ι 

Γη, 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ αττο ΤΠΟΜΙΝΗΙΠΜΑ Γ, κ.᾽ 

Εά. Οματι. ΤΧ. [444] Εά. Ρα[. Υ. (478.) 
Ίίνας λέγει ποτυρώδειρ ἄπορον εὐρεῖν, ἐάν τέ τις μὴ 

καθάπερ “Εροδότου καὶ Ἀτησίου µόνον ὡς ἱστορίαν ἄναγι- 

φώσκη τὸ βιβλία τῶν παλαιών ἰατρῶν, ἀλλ ἕνεκα τοῦ πλεῖόν 
τυ ἔχειν εἰς τὼ τῆς τέχνης έργα. πολλοὶ δὲ τῶν ἐξηγητῶν 
ἀμελήσαντες τούτου καὶ μαλισθ ὅσου τὸ σοφιστικὸν εἶδος 
ζηλώσαντες ἐπὶ τὸ πρὀχειρον ἀφικνοῦνται τῆς ἐξηγήσεως, 

ὃ κατὰὼ τὴν τῆς λέξεως ἔνδειξίν ἐστιν, οὐκέτι βασανίζοντες 

ἐπὶ τῶν νοσούντων τὴν τῶν λεγομένων ἀλήθειαν. οὕτω γοῦν 

Καὶ νῦν πιτυρώδεις λελέχθαι δεξάµενοι τοὺς πίτυρα συνὲ- 
χὠς ἐν τῇ κεφαλῇ γεννώντας, ἀποδιδόναι τούτου τὴν αἰτίαν 
πειρῶνται, λέγοντες ὑπὸ περιτωµάτων ἐν τῇ κεφαλῆῇ ἄνα- 
φερομένων γίνεσθαι τὰ πίτυρα, φέρεσθαἰ τὲ αὐτά Φφασυ 
πρὸς τὰ μετέωρα ὑπὸ πνεύματος θΘερμοῦ καὶ διὼ τοῦτο 
φυσώδεις τοὺς τοιούτου. µμοχθηρὸς ὃδ᾽ ὃ λόγος αὐτῶν 
ἐστι, πρὠτον μὲν ὅτι τὸ φαινόµενον οὐκ ἔχει μαρτυροῦν" 
µυρίους γὰρ οἴδαμεν ἥκιστα φυσώδειο, οἷς ἐν τῇ κεφαλῇ 
συνεχώς γίνεται πίτυρα" δεύτερον δὲ εἰ καὶ τὸ φαινόμε- 
νον αὐτοῖς ἐμαρτύρει, πάντων τῶν πὲριττώµατα τρεφόντων 

Όπος {αγ{ατο[ος ἀῑσαί Ἱπνεπία ἁῑ[οῖι]ο ο, πιοᾷο 
απῖ πε, πνε]αὶ Πετοάοι εἰ Οἰε[ῄαο ἵαπααα ΠΗβοτῖαπα, 

νείεχαπι πιεάΙσογαπα ἨβγοῬ εγο]ναῖ, [εὰ ϱ πο αἆ ατ[ῖς ορετα 

πηβσῖς Ῥτοβοῖαί. Μα]ϊ αιίεπι Ιπίετρτείες 1ά περῃριπί εί 

πιαχίπιο οαιοππαιε Γορμί[ίοαπι ἀοοίτίπας {ρεοίεπι αεπιπ]α!], 

αἆ εαπι εχρ]απαίΙοπεπι ἀεγεπῖαπε, αιάε αἆ πιαπαπι ει, 

4παπηᾳαθ γετρα 1ρία Ῥταο [ο {εταπί; πε(Ιθ Ῥγαείετεα 1π 

αεστοίαπΏρας ἀῑοίογαπα γετ]ίαδ Ῥεγίοι]ητη {αοππί. 1ρὶ- 

πχ Τα ᾳποαπε Ἠμπο ϱο5 {αγ{ηγοίος ἀῑείος ε[ε Ππίε]]ίσει-- 

65, ααίρας α[Πάαε ἵπ οαρίίο {αγ[αγθς ογεαπίατ, Πίας ταὶ 

οαυία τείεττο οοπαπίατγ, ἀῑοεπίεδ, αἩ εχκογεπιεΠ{1 σαριί 

Γαβειπρας {αχ {ατες Ῥτογεπῖγεο εκογειιεπίαφιιε ἵπ [αβ]ίπιε 

ἃ οα]]άο (ρϊσίία Γειτί, οὗ Ιάᾳπα Πίου Παίπο[ον ε[ε,. Αἲ 

1ρ/ογαπα ΙΠΙρτοΡις {εΥΠιο 6[ί: Ρτίππο απϊάςπι, ᾳποπίαιη θν]-- 

ἀεπίῖς τεί {ε[Ιπιοπῖο οαγαί: πη]]]ε εΠῖπα ΙΗΙΠΙΠΙΕ Παίαο[ος 

ΠΟΥΙΠΙΗ5, οιῖρας 1π οαρίε Ῥετεπηῖ ΣΗΓ{αχ1π1 ρτονεηίες 

ε{Ι. Θεοππάο εἰ Π τες 1ρία ἰε[πιοπίαπα 1ρῇ5 {αγεΠς ρταε-- 

Ῥεχγεί, οπιπῖρας οα]]άα εκοτεπιεπία οοπίταπεπρας «οΠΙΠΙΠΙ - 

ΟΛΙΕΝΙΗ5 ΤΟΜι. ΧγΙΙ, ΡΑΗΒ6 11. 3 
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Γά. Οματῖ. ΙΧ. 4Η. ] Γὰ. Ρα[. Υ. (478. 479. ) 
θερμὰ, κοινὸς ὁ λόγου ἐγίνετο καὶ τρίτον πρὸς τούτοις, ὅτο 
τῆς κεφαλῆς. αὐτῆς ὡς τὰ πολλὰ διὰ τὴν οἰκείαν κρᾶσιν 

ἔστι σύμπτωμα τὸ γεννᾷν πίιυρα κατὰ φύσιν ἐχύντων τῶν 

χυμῶν, εἰκότως οὖν ἔνιοι τὴν παλαιὼν. γραφὴν ὑπαλλάξαν- 
τες ἔγραψαν τὸ φυσῶδες συναίτιον τοῖσι πτερυγώδεσι. 

ἐμάθετε ὃ᾽ ὅτι πτερυγώδεις ἔθος ἐστὶ (479) τοῖς ἰατροῖς 
ὀνομάζειν τοὺς ὁμοίως ὀρνίθων πτέρυξι τὰς ὠμοπλάτας 

ἔχοντας ἐκκειμένας τὲ καὶ προηκούσας εἰς τοὐπίσω. τούτοις 

οὖν φασι συναίτιον εἶναι τὸ φυσῶδες ἐμπίπτειν εἰς τὸ 
πάθος ὥσπερ ἐμπίπτουσε, τουτέστιν εἰς τὴν ἀναγωγὴν τοῦ 
αἵματος καὶ γὰρ. εἶναι φυσώδεις αὐτούο, ὅτι. μὲν οὖν εἰς 
τὸ ῥαγῆναί τι κατὼ τὸν πνεύμονα συναίτιόν ἐστι τὸ φυ- 
σῶδες οὖκ ἄδηλον, εἰ δὲ καὶ φυσώδεις εἰσὶν οἳ στενοθωώ-- 

θακες, τοῦτο διὼ τῆς πείρας βασανιστέον ἡμῖν ἐπιμελῶς. 
ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐφάνῆσαν ὀλίγου δεῖν ἅπαντες τοιοῦτου καὶ 
τάχα διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς ζωτικῆς Θερμασίας, ἣν ἐκ τῆς 

καρδίας ὁρμᾶσθαι µεμαθήκατε. µμικρὼν οὖν ἔχοντες οἳ 

πτερυγώδεις τὴν καρδίαν ἀκολούθως ταύτῃ καὶ τὴν ἅπαντυ 

πῖς αθς ταίῖο εἰΤεί: εἰ Ιεγίῖο αἆ Ἠαεςο, απο 1ρῇπφ οαρί(ῖς 

ΡΙετπιᾳμε, οἨ Ρτοργίαπι εἶας ἴεπηρετίεια, [Ὑπιρίοππα οα{ῖ 

{ιγ{αγ65 οΓ64Τ6, εἰ[Π. Ἠμπιογος παἰαγα]ίεν αΠεοίϊ Ππῖ, ὅἆατε 

Ισ]ίαν απιάαπι νείεγεπι εοίΙοπεπα οοπιπιίαη{ος [οπρΓεταπ!, 

Παἰπο[απα οαι[α Επι] ε[ι αἰαίῖ; πιεβ]οῖίς αὐίεια οοη/[αεί-- 

ἀϊποια ε[[ο, 9ο8 αἰαίο ἨΟΠΙΠάΤΕ, «ϱὐΙ [οαρι]αθ επΙπεηίθς, 

ανίαπι αἱαταπι Ἱπ[αν τείχογ/{απαᾳπο ρτοάποίας Ἠαβοεπί, νο 

ΏΟΠ αεί, Τίς ἰσίίαν Ἱπαιϊαπί Παίπο[απι πια]. ο[[ οαιι-- 

{απα πί ἵπ αΠεοίαπαι Ἰποίάαπε, «απεπιαάπιοάμπαι ἀποϊάμπε, 

Ίου εβι ε]εοίοπεπι {απσιϊπῖδ, ἀρίο επἰπι Παἰποίος ε[[ο, 

Οιοᾶ αιίάθπι αἆ {γαηρεπάιιπι αφπίά ἴπ Ρρα]ποπε, αἁ]ι- 

ναπς οαιι[α ΠΙ Παίπο[απα, Πεπιϊπθια Ῥγαείεγ]{; απ Ύετο εἴ 

ΠΡ ΠΠ ρεοίοτῖ Ἰοπιῖπες Παἴποβ ΠΠ, 14 εκρετἰεπίῖα πο] 

ουγίο[α Ἰπνε[βΙραπάαπι 6[ι, ΜΜ απἰάσπι {εγο οπΊπϱς ε]ιιθ-- 

πηοςΙ νΙ[ι ΓαπΕ εἰ Γογί[απ οὗ να] οα]οχίδ ρεπαγῖαπα, ἴπθηι 

εκ οοτάο ΘΙΠάΠΑΥΟ ἀΙά1ο][1. ἹΤβιίατ αἰαί οαχΙΡΙΙΙΠ1 ΟΟ0Σ Ἰ8- 

Ῥεπίες, Γεοππάιιπα 4ποφιθ Πιι]α ΡΓΟΡΟΣΙΙΟΠΕΙΑ εἰ ϱΒΙΟΓΕΙΠΗ 
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τῷ σώματι θερμασίαν ἐξ αὐτῆς ἐπιῤῥέουσαν ἔχουσιν ἀσθενῆ. 
διὼ γάρ τοι τὴν ἀσθένειαν ταύτης ἐξ ἀρχῆς αὐτῆς ἡ καρ- 

δία γέγονεν, ὧς ἐμάθετᾶε, μικρά: τινὲς ὃ) οὐ πτερυγώδεσιν, 
αλλὼ πυρετώδεσιν γράφουσε, τὴν λέξιν ποιοῦντες τοιάνδε" 
τὸ φυσώδές συναίτιον τοις πιερετώδεσι’ καὶ γάρ εἶσι φυ- 

σώδει. οὐκ αληθεύουσι ὃ᾽ ουὐδ᾽ αὐτοὶ πάντας τοὺς πιρε- 

τώδεις φυσώδεις εἶναυ φοµἰδοντες. ὅ γε μὴν «ιοσκορίδης, 

ὡς ὀλίγον ἔμπροσδεν ἔφην, ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς προγέγραμ- 
µένης ῥήσέως ράψας τὸ φυσώδες, ὧδέ πως ἔγραψε τὴν 
νῦν προκειµένην ῥῆσιν συναίτιον οἱ πτερυγώδεες, ὡς εἶναι 
τὸ συνεχὲς ὕλως αὐτῆς τοιώνδε. ᾿4ρκεσιλάῳ δὲ κακὺν ὧδευ 

τὸ φυσῶδε. εἶθ ἑξῆς ἀπ ἄλλης ἀρχῆς' συναίτιον οἱ 

πτερυγώδεες» καὶ γάρ εἰσι φυσώδεες. ἅλις ὃ᾽ οὖν ἤδη καὶ 
τῶν φυσωδών, ἵνα μὴ τῷ λόγῳ νῦν ἀεὶ παραιτῶμαι τοῦ 

γράφειν πολλὰ, τῷ ὃ᾽ ἔργῳ κατάφωρος γίνωµαι μηκύνειν 
πεὲριττῶς. 

40 1ρίο ΙΠ ΟΠΙΠΕ οογρα5 επιαπαπίεπι Ιπιρεοί]]απι Ἰαβεηί; 

οὗ Ἰα]ας παπ]ᾳπε 1Π 1ρία οπρίπε Ππῃγπίαῖεπι σος, αἱ ᾱἷ- 

ἀποής, εχίσηυπι ετεβίαπι ἑ. Οι]ἆαπι απίεπι πο α]α[ῖς, 

Γεά Πευτίου]ο[ι [εῖραπε, Ἰοομίῖοπεπι Πα]αδπιοςἳ {ασίοπίςς, 

Παἰποίαπι Πανα]. σαπ[α ει Εερτϊοα]ο[ς, εἰεπίπα Παίπο[ῖ [απί» 

γεγΗπῃ πεφπε 1Ρᾷ τεοίε Γεπαηί, οπιπές {εβρτίομ]οίοφ ᾖ8- 

{πο[ος ε[ε αγριίταπίε. ὨἨὨ[ο[οστίάες [απς, τπί ραµ]ο απίο 

ἀῑοεραπι, 11 εα]οε Ῥιαεροβίαε [επ[εμῖαρ Ἠαπο νοσεπι, βα- 

ἔμο[ιπα, οοἱ]οσαηδ, Ἱία ΡΤοΡοβία νειρα [οτΙρΠί: βπιι] οαι[α 

αἱαί, ταῖ ἴοία 1ρία εοπΠημαία Ἰοεμίίο, 1ἴα [ε Ἰαρεαί: Αι- 

οε[]αο απ[επι ππα]ε ο]εραί Παἰπο[απι; Ρο[ίεα ἀεῖπεερς αὐ 

81ο ΙΠΙ1ο, Επια] οαμ[α α]αί, εἰεηίπι [απὶ ΠαίμοΠ. Αὐ- 

/ππ4ε 1βίίωτ ἆς Παϊπο[ς Ίαπι ἀῑοίππι ε[ίο, πε οχα{ίοπο 1 

Ῥταε[επί]α αἱ [επρες πιπ]ία [ορετο ἀενίίεπι, το αίεῃι 

γετα π]πιϊ νετρο[ας ε[ἴε ἀεργείειάαγ. 
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ιδ, ἐν λα ην 

[445] Τὸ ψυχρὸν πάνυ φλεβὼν ῥηκτικὸν καὶ βήχώδες, 
οἵς χιων, κρύσταλλος καὶ συστρεπτικὀν, οἷον τὼ φήρεα καὶ 
αἱ γογγρῶναι, συναἰτιον καὶ αἱ σκληρότητες. 

Ν νι μα ος ο ακάξ κὰς , Ῥίρηται μὲν ἐπὶ πλέον ἕν τε τῷ περὶ ὑγρῶν γρήσιος 
καν τοῖς ἀφορισμοῖς ὁποία τίς. ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Ψυ- 

χροῦ. Λλέλεκταυ δέ τινα καὶ νῦν ' αὐτοῦ τῶν ἐργὼν ὡς ἕν 
ὑποτυπῶώσευ χρήσιμα πρὸς τὴν τῆς καθόλου δυνώµεως εὕ- 

ρεσιν. ὅσον μὲν }ὰρ ἐφ ἑαυτῷ συγάγευ καὶ πυκνοῖ καὶ 
πιλει καὶ σφἰγγευ τὸ ψυχρὸν ἅπανθ᾽ ὅσοις ἂν πλησιάξη, καὶ 

διὼ τοῦτο τὰς τε ἀδήλους αἰσθήσει διαπνοὰς τῶν σωμιάτων 

καὶ τὰς αἰσθητὰς ἐκροὰς Κωλύει. οὕτω γοῦν κάν ἀφορι- 
σμοῖς ἔγραψεν" ἓἕν τούτοισι δὲ 'τῷ ψυχρῷ χρῆσδαι, ὅταν 

ο ῃ Ἀ ὡάλλ ο σαν αἱ εδ Αλέν 
αἱμορῥαγεειν µελλη, μη ἐπ αὐτὸ, αἀλλὰ περὶ αὐτα», ὃδεν 

ἐπιοῥει, καὶ ὅσα τούτων ἐφεξῆς εἴρηκεν ἔργα τοῦ ψυχροῦ 
τῆς οἰκείας δυνάμεως, ὅταν διὰ µέσου μηδενὸς ἐνεργῃ. πά- 
Λιν δ) ὅταν εί ὶ ) οἷς ) /σταλλ θε ιν ὃ' ὅταν είπῃ, τὰ ψυχρὰ, οἷον χιὼν, κρύσταλλος, στήθευ 

ΧΙΥ. 

Εγὶριάμπα φαϊᾶς νεπας ]ταπρῖε εἰ ἐπ εἰιαὲ, μὲ πῖα, δία- 

οἷες εἰ εοπίτα]ῖε, μὲ ρ]ετεα εἰ βοπΏχοπαε. δίιμί εα[α 

αι ]αξι 

Ἐϊ Τπ Ἠβτο ἆε Ἠφαϊάοταπι ία, αἱ ἵπ αρ]οτῖ[πῖς Γα-- 
απ5 ἁἰ[ραίαϊαπα ε[, ᾳαα]ῖς παπα {ΠρίάΙ {αου]ίας Πέ, παπο 

4Μοφιε α]ί(πα 1ρβιδ ορεγα ρε; απαπάαπι νο]α!1 ἀεβσπα- 

Μοπεπα το]αία Γαπέ, αἆ 6]ὰδ ϱΟΠΙΠΙΠΠΘΙΑ υίπι εχρ]ογαπάαπι 

αΗ]ία [αίαχα, Ὁπαπίαπα οπῖπα Ἱπ 1ρίο εΠ, οπιπῖα ᾳπαθ 

αἰληςῖί Γρίάαπα, οοσίε, ἀεπ[ας, Πηϊπσϊϊι, οοαγοίαί; (110-- 

οἴγοα οαἳ [επ[απι Ἱαίεμίες οοτρογαια ἀΠ[Παίίοπες εί [επῇ]ες 

ε[ῄακις ΙΠ/οχο]ιά{,  Θ]ο Ισίις εἳ ἵπ αρμοτί[ηῖθ [ορ 

1Ἡ Ἠα γεγο Γσῖάο πα, αππα [αησαῖς ογαρίαγιι5 ο[ὲς, Πο 

Ἱπ αρία, Γοὰ οἶτσα Ἱρία, ππᾷο εβ]αΙΕ ος ᾳπαςοππᾳἁθ ἀθῖη-- 

οεΡ5 οΡεγα Ῥιαρτίαρ {π]σΙάΙ {αοι]ία[ῖφ, απαπάο π]]ο 1Πί6Γ-- 

οεάεπία ππεάῖο αΡΙι, οπαπηογαν]!» Ίῑεπι απ ἀῑκτί: Πιρϊάα 

αἱ πῖςκ, διαοίεθ, Ῥεοίοιὶ ἀπ]π]σα, (π[βαπι οχοϊαἰοσία, [αι- 
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πολέμια, βηχέων κινητικὰ, αἱμοθῥοϊκῷ καὶ καταθῥοϊκὰ, τὸ 

μὲν στήθους πολέμια κατὼ τὴν τοῦ αὐτοῦ τοῦ ψυχροῦ 
δύναμιν εἶπεν, τὸ δὲ βηχέων κινητιὼ αἱμοῤῥοϊκὰ διὰ 
µέσων ἑτέρων. ἐπειδὴ }ὰρ εἰς ἑαυτὰ συνάγεται καὶ σφίγγὲ- 
ταν τὰ σώματα τῶν περιεχύντων ἀγγείων τὸ αἷμα, διὰ 
τοῦτο. ἐνίοτε συμβαίνει. ῥήγνυσθαυ τοὺς χιτῶνας αὐτῶν, ἵν 
ὕπερ ὑπὸ πολλοῦ τοῦ περιεχομένου γίνεται. ἐν τοῖς χαλαροῖς 
ἀγγείοις, τοῦτο ὑπὸ τοῦ: μὴ πολλοῦ, συμβαίνευ τοῖς τετα- 
µένοις. διὼ τοῦτο οὖν οὐχ ἁπλώς εἶπεν ἐν τῇ προκειμένη! 

ῥήσει τὸ ψυχρὸν εἶναι φλεβών ῥηκτικὸν, ἀλλὼ τὸ πάνυ 
φψυχρὸν ἔφη. ταύὐτὸ δὲ τοῦτο δυνάµευ κάν τοῖς ἀφορισμοῖς 

ἔγραψεν ἐν τῷ φάναι, τὼ ψυχρὰ, οἷον χιων κρύσταλλος, ἑξη- 
γησάμενος διὰ τῶν παραδἐιγµάτων τίνα τ ἐστὶ τῷ πάνυ 

ψυχρά. πάλιν ὃ᾽ ἐν ἀφορισμοῖς εἰπών' ἕλκεσι τὸ μὲν ψυ- 
χρὸν δακνώδες, δέρµα περισκληρύνειν, νῦν εἶπε τὸ ψυχρὸν 

συστρεπτικὀν, ἓν ἴσῳ τῷ συναπτικὀν. οὕτως οὖν ἐργάζεταυ 

καὶ τοὺς ἐν τοῖς νευρώδεσι µορίοις ὄγκους. καὶ κατά γε τὰ 
γεῦρα τά τὰ γαγγλία καλούμενα κα τινας ἄλλας τάσεις 

σι]π]ς Ῥτγοβαν Ρτονοςβίοτία, ἀε[αΠαίΙοπαπι ἀπάποίογῖα, 

Ἠ]αά αι]άεπι, Ρεοίοτί Ἱπ]παῖσα, Γεουπόσται αρβας ΠἱριάΙ {8- 

ου]ίαίεπα ἀῑπΙί, ας απίοπα παπι οχοϊ[αϊοτία, [απρβι]ηῖ5 

Ῥτοβυν 1 Ρχονοσβίοσία, ῥρεν ἀπίενεπίμπι αἰοτατη. Ομο- 

πΊαπα επῖπι 1Π [ο Τρία οοπιρ]ηριπίας αἴᾳιο οοαγοίαη{ατ 

να[οπ]οχαπι {αησαϊπεπι οοπΙπεηΙππι οοτροτα, Ῥιορίετεᾶ 

ΠΟΠΠΙΙΠΩΠαΠΙ 1ρίογαπι {πηίσας {ταπσί οοπησ]έ, πἳ αιιοά ἃ 

οοπ{εηίο ἵπ Ἰαπίς τεεερίαου]19 Πἱ, 1ὰ α Ποπ ππμ]ίο ἀΠίεῃ-- 

16 Ἱπνεμίαί, Ιάεο Ιδίίαν 1π Ρτορο[!1ς γετρῖ5 ποπ αρ[ο]αία 

᾽απισιάαπι γεμας {άησεχα, [οὰ να]άαο Γρ ανη ἀῑκίε, . Έαι- 

ἀοπι [εηίοηίῖαπι Πππμεηῆα νευρα εἰ 1π αρ]ιοτί[αιθ {οη1ρ[ὶ 

1πιΙεπς: Γριάα τί ηΙκ, β]αοῖοδ, ῬεΓ εχεπρ]α, 4αεπαη 

Επί ναἰάε {σίάα, ἹΠπίετρτείαίας,. Ίεπα ααπι ἵπ αρλμοτ- 

αωῖς ἀῑκετίί: π]οετῖρας {γ]σίάμπι πιογάαςκ, οπίεπι οβάμταί, 

ημπο ἀῑκίε: Γρίάππι οοπίγα]ετιάί νίπι αρα, αμοά 1άειι 

ε[ὶ 4ο οορι]απά]. Θἱο ἀριίας εἰ 1η πετγοβς πιεπαρτῖς {α- 

απογεςθ ογεα!. εἰ ἵπ πετνῖ σαηρ]α αμα γοσαπίας οἱ αἰᾶ5 
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τὰς μὲν προμηκεστιέρας, τὰς δὲ στρογγυλωτέραο. καί µου 
δοκεῖ τὰς προμηκεοτέρας ὠνομακέναι φήρέα, τὰς δὲ στρογ- 
υλωτέρας γογγρώνας, Φήρξα μὲν εἰπων τὰ μὲν ἐμφέρειαν 
ἔχυντα φηρεῶν, οὕτω γὼρ ὠνομάκασιν ἔνιοι τῶν ᾿Ιώνων σα- 
τύρους, οὓς γράφουσἰ τὲ καὶ πλάττουσι προµήκεις ἐξοχὼς 

ἔχοντας παρὰ τοῖς ὡσὶ, γογγρώνας δὲ τὰς περιφερεστέρας 
ἐξοχὼς μετὰ σκληρότητος, οἷαί περ εἰσὶν αἳ γινόμεναί τισυ 
τῶν δένδρων ἐπιφύσεις, ἃς Καλοῦδυ όγγρους, ὡς καὶ (Θεύ- 
Φραστος ἓν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ φυτῶν έγραψε λέξιν οὕτως" 

ἔνια δὲ ἴσχει τοὺς καλουμένους ὑπό τινων γόγγρους ἢ τὸ 
ὤναάλογον, οἷον ἐλαία. Ἀλέγουσι ὃ) ἔνιου καὶ νῦν ἔτι κατὰ Θετ-- 
ταλίαν ακηκοέναι τινῶν γογγρώνας ὀνομαξόντων τὰς τοιαὐ- 

τας σκληρότητας, ὅταν ἓἕν τραχήλῳ συστώσιν, οὐ μὴν τά 

γε φήρεα λέγοντός τινος οὐτ αὐτὸς ἤκουσα κατά τυ τῶν 
ἐθνῶν οὔτε τινὸς ἀκηκοότος ἐπυθόμην. καίτοι τινὲς τῶν 

ἐξηγητῶν φασι τὸν {πποκρατην φήρεα καλεν τὰ ἐν Φη- 

θαῖς τῆς ΙΠελοποννήσυυ πλεονάξοντα. τινὲς δὲ διὼ τοῦ ε 
τὴν πρώτην συλ- [446 ] λοβὴν γράφοντες ἅμα τῷ φ δη- 

ᾳπαδᾷαπι Τεπ[οπος, αἶῖας οῬ]οπρίογοδ, α]ίας τοἰπᾶ[οχθς, 

ΜΙΙαιε νΙάείασ οΡΙοπρίοτε νοοα[ε γῄετεα, τοϊππᾷΙογεΒ 

θιίεπι ϱοΠΦΤοΟΠαΣ, ΆῬμετεα (πἰάεπι εδ ΥοσαΠ8, 94µαε φ- 

οεών (ἐπ αάϊπεπα Ἠαρεπίς Ἱία επῖπι οαἶάαπι Ίοπες [αἴγτος 

αρρε]]ατιπῖ, ᾳποθ Ῥίπραπί Πηραπίᾳαο οβ]οηρας αριά απγες 

εχοείζας Παρεηίεθ; σοηΏβτοΠᾶας Υετο τοίαπάῖονες οαπι ἁαπ]ία 

εχοεβας, απα]ος 1π αιαραθάαπι ατροτίρας αρρεπάῖοες ΓΠαη8, 

ᾳἡάδ 6οπᾳγος νοσαπε, αἲ εἰῖαπι Ἑπεορμτρβς Ἱηπ Ρτίπιο ἆε 

ΠΙγρίρις αἆ νετραπι Τα ΓοτΙρΠε: ποῦ πιυ]ίαο Ύεχο Ἰαβοπέ 

οί νοσαίο α απ]ραδάαια 5οηρτον αιί 1ρ[5 Ρτοροχίῖοπε τε- 

Γροπάαητῖα, τί οἷεα. Ὠϊουιπί εἳ αἰααϊ παπο εἰαπι 1π 

Τ]ιε[Γα]ία [ο αποκάαπα αιάϊν][ε ἰαιες ἀαχιίας, απ ἴπ 

οο]]ο ογεαίαο [αΠΕ, 6οπρτοπας αρρε]]αηίθ, Ύδγαπι ᾳπθπι-- 

απα Ρ]εγοα ἀϊσεπίσπα, πο(αθ 1ρίο πάπα θεπ[ῖαπα αἲι- 

ἀῑνΙ, ποιο αἩσαεπαι, ααὶ αιαϊνετῖξ, πονῖ; απαπινῖδ ποί-- 

πι] εχρ]απαίοτες Ηἱρροοταίεπι ἀῑσαπί Ῥμεγεα νοσατθ, 

απαο Ρ]ετίς Ρε]οροππεῇ οἰνίίαίε αθαπάκηϊ. ΑΙ Ρετ ερῇ- 

Ίοα Ρρτίπιαπι [γ]]αβαπι [ουἱμεηίθ πα οσπι Ρ, {οσοι 
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λονότε, φήρεά φασιν αὐτὸν ὀνομάξειν τὼ ἐν Φεραῖς τῆς 
Θετταλίας πολλάκις ινόμενα. τοῦ μέντου τας προμήκεις 

ἐξοχὼς ὀνομάξειν φήρέα μαρτύριον εἶναυ δοκεῖ καὶ τὸ γὲ- 
Ἰθαμμένον ἓν τῷ τῶν ἐπιδημιῶν ἑβδύμῳ κατὰ λέξιν αμρ; 

ἐπεδήμησαν βῆχες, μάλιστα δὲ παιδίοις, τὰ περὶ τὰ τα 

πολλοῖσιν, οἷα τοῖς σατύροις. τὸ δὲ ἐπὶ τῇ τελευτῆ τῆς προ- 

πειμένης ῥήσέως, συναΐτιον καὶ αἱ σκληρθότητες, τοιοῦτον 

σηµαίνει. ταῖς τῶν εἰρημένων παθῶν γενέσεσιν ὑπὸ τοῦ 

η υχροῦ συναίτιόν ἐστι καὶ ἡ σκληρότης τοῦ σώματος, ἓν 

ᾧ συνίσταται τῷ πάθη, τουτέστιν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ᾖ φύ- 

σευ σκληρὸν ἔχων τὸ δέρµα. διὰ γὼρ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 
τό τε ψυχρὸν αἴτιόν ἐστο τῆς τῶν εἰρημένων παθών γενέ- 
σεως τό τὲ δέρµα τὸ σκληρὀν. ὅτι γὰρ, ὡς αὐτὸς έφη, 

τὸ ψυχρὸν δέρµα περισκληραίνει, διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα 
πάθη γεννῷ, διεξέρχεσθαυ ὃν αὐτοῦ τῶν ὑπ αὐτῷ ὄυνα- 

Θροιδομένων χυμῶν μὴ δυναµένων. οἷς οὖν ἐστι φύσει 

σκληρὸν τὸ δέρµα, τούτοις συναίτιον καὶ αὐτὸ γίνεται τοῦ 

μήτε διαφορεῖσθαυ τοὺς παχεῖ καὶ γλίσχρους χυμοὺς, 

Ῥμετεα, «οιπί Ἱρ[απι αρρε]]ατο Ύαε ῬΒμετὶς Τμε[α]ίαο 

υχρε Ῥ]εγαπι(αθ οπΙππίατ.  Δί απο Τρίο Ιοηρίογες εχοε[-- 

[5 Ῥ]ιετοα ποππεε, 1] ιά εἰῖαπι ἀιποά 1π [εριπιο 4ε νι]- 

βατίρας πιοτρῖς αἆ νετραπι Πα [οπρίαπι εἴ: ἵπ να]δας 

στα [[αραπίας {μ[ες, πιακΊπηθ Υετο ἴπ ΡΠεΤΟδ, οί Γεομπά μπι 

81165 πι], απα]ία [αίγτί, ἴε[πιοπίαπαι ἀῑοιῖς πο[ίτίς 

Ῥταερετο ν]ἀείαγ. Φεᾷ αιοά 1π οα]οε ΡΙΟΡΟΠΙΙ [ετπιοη]δ 

{ου ριίας, Επι] οαι[α εἳ ἀωτ]ῆαε 1 βρη]βσαί, ἀῑοίοταπι 

νιΠογαπα α ΤΥ16οΓ6 οτθεαίῖοηες αἀ]ιναπί οαμία εί οοτροσῖ5, 

ἵπ ᾳπο α[εοίας οτΙαπίας, ἀαπας ἷά εβ ουπα Ἠοπιο ἆμτα 

παϊατα]ίεν ομίε Πί: εαάεπι επἶπι ταίῖοπε εἰ ΓΠρίάππα εἴ 

ἀινα οί] ροΠίογαπα α[Πεοίαμπι ογΙσῖηῖς οαι[αε [ιπί. Ίναπι 

αποπίαπα, τί 1ρία ἀπυῖε, ΓΠρίάαπα ομίπα οράμταί, 1άεο 

Ἠ]α5πιοάί αβεοῖας οτεαῖ, {[αοοῖ [αῬ ομίο οοἠίγαο!ι] ρε 

ρίαιι ἰπαμβτο πεφπεμπρας. Ου1ρις Ιριίαγ παίητα οι {15 

ἆμτα οβ, 1 εἰ Τρία αἀ]αίγίκ οαιία Γαετῖ αέ πε ετα[ι 

Ἱεπίαυε Ἠππογες ἀῑρεταπίασ» [ωῬ 1ρ[α Υετο οοηρείΙ ἀι- 



υ 
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Γά, Οµασί, ΓΣ. [41ς.] Κα. Ῥαΐ, Ύ. (470, 490.) 
«ἀθροιδομένους ὃ᾽ ὑπ αὐτῷ τοὺς εἰρημένους σκληροὺς καὶ 

σκιῤῥώδεις ὄγκους ἐργάξεσθαι. ᾖὅτυ δὲ καὶ φλεβών ῥῆξις ἐν 

τοῖς φύσὲν σκληροτέροις ἔσταιυ διὰ τὴν τοῦ ψυχροῦ βίαν 
οὐκ ἄθηλόν ἐστιν, εἰ γὰρ ὑπὸ τοῦ περιεχοµένου κατὰ τὰς 

φλέβας αἵματος ἡ ῥῆξις γίνεται τῶν ἀγγείων, ἐν τοῖς τοιού- 
τοις ἔσται μᾶλλον, ὅσα διὰ σκληρότητα δυσχερῶς καὶ µόγις 
ἀνευρύνειαι. τὰ γὰρ ἐπὶ πλέον ἐκτείνεσθαι πεφυκύτα, κἂν 
πολὺ τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς ᾖ, στέγει τοῦτο μὴ ῥηγνύ- 
μενα, καὶ βῆχες ὃ᾽ ἂν εἰκότως ἔν τοῖς φύσει σκληροτέροις 

σώµασι γίνοιντο. ἈΛέλεκταυ γὰρ ὕτυ τῶν μαλακών ῥᾷον 

ταῦτα τραχύνεται. γεγραφότων δὲ τινων κατὰ τὴν ῥῆσιν 
ἀντὶ τοῦ, βηχώδες, φυσῶδες, εἰπεῖν τυ καὶ περὶ τούτου 
προσήκει. Φαίνεται γὰρ ὁσημέραι τὰ κατὼ τὴν γαστέρα 

πνεύματος φυσώδους ἐμπιπλάμενα τοῖς ψυχθεῖσιν, ἀλλ 
ἤ γε παλαιὰ γραφὴ τῆς ῥήσεως οὐ τὸ φυσώδες, ἀλλὰ τὸ 
βηχώδες ἔχευ καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς, ὡς ἔφην (450) 

ἄρτι, τῶν ψυχροτάτων ὑλῶν ἓν παραδείγματι μνημονεύσας, 

τος νοσαίος εἰ [οΙγ]οίος ἴμπιογος οΠιοϊαπί,  Όποά οἴῖαπι 

νεπαταπα ἀἰγαρίιο οὗ ΓηριάϊΙ νίπι παίατα ἀμπιογίρας ενεΠ-- 

ἵπγα Πἱ, ποεπαϊπϊ ἀαρίαπι εΠ. απ Πα [απδαῖπε 1π γεΠμῖθ 

πο]α[ο ε[τασ[ίίο να[οπ]οταπι Πῖ, 1π 116 Ῥ]ας Πεί, ϱπαε- 

«αΠ(πε Ῥγαο ἁπγ]ῖα 4αστο νίχααο ἁῑ]αίαηίαν. Όιαφ απῖπι 

Ίαΐας αεχίἰεπάϊ αρία Γαηΐ, εἰ αποά ἵπ 1ρῇ9 οοππείας 
πιω] ηπα ΠΕ, 1ά ἔαπιεπ οἴίτα [οιαταπι Ἰπο]αδιιπί εἰ οολῖ- 

Ῥεπί, Ἰίεπι οἳ μπες ἵπ παίπτα ἀιτιοτίριδ οοτροτίρα6 

Ίαχο εχοϊαπίατ: Πηπίάεπι ἀῑοίαπι ε[ι, εα {αοῖ]]μς ϱ παπι 

πηο]]α εκα[ρειατο. Όσαπα αιἆαπι νετο ἵπ Ίου [ΕΓΠΙΟΠΘ 

ΡΙΟ Ἰαο νου βηχῶδες, 1 εἴὲ ει[]ες επείίαπε; φυσώδες, 
1 εΠ [ατμο[ιωπι, [οτἱρ[οσιπί, αλφιιά οἱ ἆθ Ίου ἀϊοετε 

οοπνοεπῖῖ: (ποίίάῖε Ἠβπι(αο τε[τὶρετα[] οοτροτίβι5 Παἰπο[ο 

ΓρὶσΙία νοηίχεπι τερ]ετί οετηυηίαχ. Ύογαπι απίῖφιια Ιεοίῖο 

ΠΟΏ φυσῶδες, 1ὰ εβ Παἰπο[απι, [εἆ βηχώδες, 14 εθι ἱ[-- 
ομ]ο[ιπα, τξ ΥεΓΡΙΠι νεγρΡο χοεάάαπι, αρπο[οΙ. Αίαπε ἵπ 

αρλοσ][αιθ, πέ Ῥρααϊο απίο τοι], {ἰδιάΙ{Ππιαχαπα τει 

Ίοσο εκεπιρ]ϊ ΙΠΕΠΙΙΟΠΕΠΙ {αοἴθῃδ, 1Ρῇ8 ποῦ αάάῑί Παίπο- 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [416.] Εά. Ρα. τ. (450. ) 
οὐ προσέθηκεν αὐταῖς τὸ φυσώδες. τα γὰρ ψυχρὰ, φησὲν, 
οἷον χιῶν, κρύσταλλος, στήθει πολέμια, βηχών κινητικὰ, αἱ-- 

μορῥοϊκὰ καὶ καταθῥοίκα. διδάσκει τε καὶ τὴν νῦν προκειμένην 

ἡμῖν ῥῆσιν καὶ κατὼ τὸν εἰρημένον ἀφορισμὸν, οὐχ ἁπλῶς γί- 

γεται διὰ τὸ ψυχρὸν, ἀλλ ὅσα διὼ τὸ λίαν ψυχρόν. ἐνταῦθα 
μὲν εἰπων, τὸ ψυχρὸν πάνυ φλεβών ῥηκτικὸν, ἐν δὲ τοῖς 

αἀφορισμοῖς τὸ, οἷον χιων, κρύσταλλος. ὅτι δὲ µετέχειν τινὸς 
δεῖται θερμασίας τὰ φυσώµενα, καθάπερ γε καὶ τὰ . . 

’ 
ιὲ. 

Τὸ μετ' οὔρησιν σύναγµα παιδίοισι μᾶλλον, ἄρα ὅτι κ. 

µότερα; 
/ 

Ὅτε μὲν ὃ λόγος ὅδε περὶ τῶν λιθιώντων παιδίων 
ἐστὶν ἅπαντες εἰρήκασιν οἱ ἐξηγησάμενου τὸ βιβλίον, οὐ μὴν 

τὸ διὰ τί προσέθηκε τὸ µετ οὔρησιν, ἐνὸν ἁπλῶς γράψαι 
τὸ σύναγμα παιδίοισιν, ἐπεσκέψαντο, παθάπερ οὐδὲ διὰ 

Γαπι. Ἐτιριάα επῖπα, Ἰπααῖε, αἱ πῖακ, ρ]αοίεδ, ῬεοΐογΙ ἹΠ]-- 

τηῖσα, ἵπίπαπι εχοϊἰαἰοτῖα, [αησια]ηῖς εβ]ανΗ Ργονοσδίοσία 

εἰ ἀε[ι]]αίίοπες οοππππογεη[ῖα. Αἲ ΡΓΟΡοΠΙΙ5 1π γετρῖς εἰ 

1π Ἠατταίο ἀΡΠΟΤΙΙπΙΟ Ποπ Ππιρ]οϊίεε ᾳµαε α Ιὶρίάο, 

1εά 4μαο α να]άε {πὶσιάο Παπί, εἆοοεῖ Ίιοο Ίοσοο ἀΐσεῃ», 

{τὶσιάιπι να]ἀᾳ γεπας ταπιρίῖ: 1π αρμοτ![πιῖ, τί ηΠϊα, ϱ]α- 

οἷε». Οποςά αμίεπι αφ ιαπι οα[άτίαίεπι ραγιϊοίρατε ἀεβεαπί 

απαε ἹπΠαπίαχ [αεροε ἀῑάϊοΙβί5, {[ιουί εἰ ᾳὖαθ .«. , 

κν 

Ῥο[ὲ ππἰείμτι οοπεγεεῖο ριμεγµ[ίς πιαρ. ΊΝιπι φμοπίαπι 

οα[ιάίοτοες 

Οιοἆ ἆε οα]οπ]ο[ς Ρριετῖ Ἰῖο {ετπιο Πί οπ1Πες ΗΡργί 

οχρ]απαίογεε αΠεταεταπ!, [εά οατ γοβ παεεωπι αἀ]εσετῖτ, 

απππα Επιρ]μοῖίες [οτῖρετε οεχγεῖ, οοποτε[ῖο ρμεγη]ῖ5, Παιά 

Ρεσίπἆε οοπίεπορ]αΙϊ [απί, Ποπῖ πεφπε ἀλλά εἴἶαπ, ουχ 
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1ά. Οπατι, ΙΧ. [4417.] Εὰ. Ρα[, Ῥ. (490.) 
[447] τί τὸν ἀπορητικὸν σύνδεσμον προσέθηκεν, οὐχ ἁπλῶς 
εἰπων τὸ σύναγμα παιδίοισιν ὅτι Θερμότερα. "τὸ γὰρ ἄρά 

γε Θερμότερα, τοῦ μὴ τολμῶντος ἀποφήνασθας ΄ βεβαίως 

ἐστὶν ἐνδεικτικόν. παίτου ΥΣ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἁπλώς 

έφη, τὰ αὐξαγόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον Θερμόν. τὸ 
μὲν οὖν ὄνομα τοῦ συνάγµατος ἐν μµόνῳω τῷ ἑβδόμῳ τῶν 

ἐπιδημιῶν εὗρον, εἰπόντος τοῦ γράψαντος αὐτὸ καὶ σύναγμα 
ἐφαένετο ἐν τῷ χερνίβῳ, διὼ τι δὲ τὸ μετ οὔρησιν ο) διὼ 

τέ τὸ ἆρα πρὀσέθηκεν ἑξῆς ἐπισκεψόμεθα, καὶ πρὠτόν γὲ 
τὸ περὶ τῆς ἁπορίας, εἰ καὶ δεύτερον γέγραπταυ. Ίτου τοί- 
νὺν ἔτυ μὲν αἀπορὠὼν ἔγραψε ταῦτα, τῷ χθόνῳ δὲ εὑρών 

τινα ἀπόδειξιν ἀπεφήνατο περὶ τῆς τῶν αὐξανομένων κρά- 

σεως, Ἠ, ὅπερ ἄμεινόν ἔσει, διώρισταυ πρὸς ἡμῶν ἕν τὰ. 

τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασι κάν τοῖς εἰς τοὺς ἀφορισμούς. 

οὐχ ἁπλῶώς ἐστι θερμότερος ὁ παῖς τοῦ ἀκμάξοντος, αλλὰ 

τῷ συμφύτῳ Θερμῷ Φερμότερος. ἐδείχθη δὲ τούτου Θερμό- 

τερον ἁπλῶς τὸ μὴ σύμφυτον, ὃ πλέον κτῶσιν οἱ ακμάδοντες. 
ὥστ εἰκὸς ἦν μᾶλλον ὑπὸ τούτου τοῦ Θερμοῦ πήγνυσθαι τὸν ἓν 

ἀμ)ραίναπα οοπ]αποίίοπεπι αἀ]εοετῖί, ποη Ππιρμοϊίετ ᾱἷ- 

66εΠ5, Οοοποτείῖο Ῥιοχμ]δ, αποπίαπι οαμάίογες: 1ο επῖΠι 

Ἰοᾳαεπάί παιοάμδ, ΠΗα Οία οΒΙΙάἱογεΦ, Ῥγο οετἰὸ α[Πγπιατε 

ηος αἀεπίῖ 1μά]οαίΙνας ε[ι. Αι ἵπ αρΠμοτ][πηῖς αΡ{[ο-- 

]υΐο ΡγοίαΗῖ, αιςε[οεπίες ΡΙΗΓΙΠΙΠΙΑ Ἠαρενί πβίαπα οα]]-- 

ἀμπ.  Ἀοπεπ ααΙάεπι οοπογοἰΙομῖς ἵπ [οἱο {ερίϊπιο ἆᾳ 

πιοχρῖς νι]ραπίρας 1ργο Ππγεμα, εἶις Ηρτῖ [οἱρίουο ᾱἷ-- 

οεηίε: εἰ οοποχείῖο αρρατεραί ἵπ αφάα, αιια ΠπΗΙ5 Ἰοίας 

[απί, Θεά 4πατε, μο[ἲ ππίσεπη, αῑι! 4π4γ6, μπι, α4]εσετῖί, 

᾿ἀείποερς οοπ[ιάοταβίπηΙδ.  Αο Ρτίπιααι ἆε ἀμηιίαίίοπο, οἱ 

{εειπάα [οτιρία ΠΕ, νιάεαπιαδ. Απ ἀριίας αἆμπο ἀπρίίαις 

Ίιαεο [οτἱρβί; ἴεπιροσί5 αίεπι {ραί[ϊο ααια ἀεπιοπ/[ϊγαἰϊοίθ 

οοπιροτγία Πγπιᾶπι 4ο οτε[οεηίταπα {επηρεταίιχα [επ[θηίῖανα 

τα] ααἴ ααοά εἰ π]ε]ῖας ε[ι εἰ α Πορῖς ἵπ οοπιπιεΠπ{ατ1 

4ε Ἰειπροχαπιοηί] εί 1π αρμοτ](πιῖς ἀεογείαπα Γαΐ, πο 

αρ[ο]αίε ρίάεχ αἀι]ίο οαδίον ε[ι, [εὰ ΠπΠίο οα]ογο οσα]ῖ- 

ἀῑον. ΟαΠάμπι αὐίεπι ἨποἨ Ἱησεπίίαπι ἑο αΡ[ο]αίο οσα]άἴας 

οἵε ποπ [γαἴαπη οι, 4ο αι] Ρ]α5 αΡαπάαπί; αποσίτοα 
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Εά. Οµατι. 1Χ. [417.1 Εὰ. Βα[, Υ. (490. 
τῇ κύστει λίθον. διὰ τοῦτο μὲν οὖν εἰκότως ἀπορεῖ" τὸ δ᾽ 
αληθές ἐστι, λίθους τοῖς παιδίοις ἐν τῇ κύστει, διὼ τὸ 

πάχος πῶν οὔρων. ὅτυ μὲν οὖν οὐρεῖται παχύτατα τοῖς 
παιδίος οὖρα καὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἅπασιν ἰατροῖς ᾽ὠμολό- 
γηται. διὼ τί δὲ οὐρεῖται τοιαῦτα, καθ αὐτὸ μὲν ἄξιον 
ἐπισκέψεώς ἐστιν, ἐὶς δὲ τὸ προκείµενον οὐδὲν συντελεῖ. τὸ 

γὰρ οὐρεῖσθαι παχέα καὶ Φαωόμενον σαφῶς καὶ πράγµασιν 
ὠμολογημένον. ' τὸ γάρ του πάχος τοῦτο συνιστάμενόν τὰ 
καὶ ἀθροιζόμενον, ὅταν ἅπαξ ποτὲ μὴ κατὰ τὸν προσήκοντα 

καιρὸν ἐκκριθὲν ἔνδον ἐπὶ πλέον µείνη, συστάσεώς τε καὶ 
πήξεως ἀρχὴν λαμβάνει Ἰἐνομένης δὲ τοιαύτης αρχῆς, 
ἑτοίμως λοιπὸν ὅσον ἅπαν αὖθις εἰς τὴν κύστιν αἀφικνεῖταυ 

ν ον 

παχὺ, προσπλάττεταυ τούὐιῷ καὶ γἰνεταυ μείζων ὁ πωρώδης 

λίθος, ὥσπερ ἐκτὸς ἔν' τε τοῖς αὐτοφυέσου θερμοῖς ὕδασιν 

ὁραται συνιστάµενος ἕν τε τοῖς ἀγγείοις, ἐν οἷς ὕδωρ ὅση- 

µέραι θερμαίνεται. τὸ τοίνυν πάχος τῶν οὕὔρων τὴν πρώ- 
την τὲ καὶ µεγίστην αἰτίαν ἔχει τῆς τῶν λίθων γενέσεως. 

Ρατ εγαί αἳ «ο Ρο[ῖας σα]ζο 1π νε[σαπ Ἰαρίάςειη 6ΟΠΟΓ6-- 

[οετα. Ῥτορίοτεα Ιβίίατ Πασά Ἱπ]ατία αποερς εΠ. Ὑετίίας 

αυἴεπι εί, εα]οι]ο Ριεγῖ 1π γεῄβοα οἳ πτίηααο ογα[π{τι-- 

ἀϊπεπι Ῥτοσγεα, Ῥοιτο Είπα οτα[Π[πηλαν α ριετῖ γοάςϊ 

εἰ αἲ οπιπῖρας απίε πο Πεᾷῖοί5 οοποε[ἴαπα ε{ι; Γεὰ ος 

ἴα]ος τεάᾷαπῖας ἀρίαπα απἰάεπι ρετ [ε [ρεσομ]αίοπο ἀἰσπαπι 

εΠ, αἆ ταπι απίεπι Ρτοροβίαπι π]]Ι] Γαοἵ, Οτα[ας επῖπι 

Ἠτῖπας εκοετπῖ εἰ ενΙἀεηῖες αρρατεί εἰ τετανη {ε[πιοπ]ο 

ἀεε]αταίπα ε[: Ἰα]αφπιοάί  πάπιαο ογα[πεαάο ππι]ία σο]-- 

]εοίαά οί ἵπ ὑἀπάπα οοἵεηῃδ, (απ Γεππςο] αλ(ιαπάο ποπ ο)Ρ- 

Ροτίππα οκοτεῖα, Ίπέας ἁῑαβας ππαη{εγῖξ, οοαρπιεπαπάϊ οοπ-- 

οχε[οεπάίαπθ ΠΠ ατα οαρίί. ΈἘο Υετο Ῥτίποῖϊρίο Γαοΐο, {α- 

οἵ]ε Ῥοῇεα αα]σφπῖά 1ἴεταπι τά]]φαϊ οχα[ ἴπ νεβοαπι ἀε]α- 

Ῥϊίας, Ρτοι1 ασσ]αιἰπαίας ππα]ογηάε 1πάε Τορμο[ις οα]οιι]ὰς 

τεαἁιίατ: απεπιαάπιοᾶαπα εκίτα εί 1Π οσα] αφμῖ5 [ροηίο, 

πα[οεπ μας εἰ 1Π ναβς, ἹΡρί σα]εβί αθαα οὐο[άϊία, Ἱαρῖς 

οοα]ο[σοτο οοηϊ(ητ, ΤδΊατ απατά σα ογα[Πμίμᾶο ογεαπάο- 

τα οα]οα]οταπα Ῥείπια ΓροΠΠαιαᾳὰο οαυία ες, οαάῑίαν 
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Γά. Ονασ!, ΤΝ. [1417.1 ολ Ρα. Ύ. «(450.} 
ἡᾗ δὲ Φερμότης ἀρκεῖ καὶ σύμμετροφ” οὖσα πρὸς τὴν τῆς τοι 
αὐτης ὕλης γένεσιν, ᾽ἀμέλει κἀν τοῖς Φερμοηι αὐτοφυέσιν 

ὕδασι, κάν χλιαρώτέρα τῶν. συμµέτρων ᾖ, φαίνονται συνι- 
στάµενου πὠροι. διὰ τοῦτ ιοὖν µου δοκεῖ καὶ. ὁ /πποκρά- 
της προσθεῖναι τὸ ρα, διότι καὶ ἡ. τοσαύτη Θερμότης, 

ἣν ἔχευ παιδία φύσει, συνεργεῖ.τι πρὸς τὴν πῆξιν, οὐ μὴν 

αὐτῆς. γε τὸ πλεῖστον, ἀλλ ᾗ τῆς ὕλης ποιότης ἑξῆς ὁ λί- 

Φος γίνετας, τῆς συστάσεως αὐτῆς τὴν αἰτίαν ἔχει.. διὰ τί 

οὖν προσέθηκε τὸ μετ οὔρῃσιν, καὶ οὐχ ἁπλῶς εἶπε, τὸ 
᾿σύναγμα παιδίοισιν: ὅτυ περὶ τῶν ἐν τῇ κύστευ λίθων τὸν 
λόγον ποιεῖταυ νῦν, οὗ τῶν ἐν τοῖς νεφροῖς. ' γίνειαυ δὲ ἡᾗ 
σίστασις τῶν μὲν ἐν τῇ κύστευ μετὰ τὴν οὐρησιν, τῶν ὃ. 

ἐν τοῖς νεφροῖς πρὸ τῆς οὐρήσεως. ἴσμεν δὲ τὰ μὲν παι- 
δία τοὺς ἐν τῇ κύστεν λίθους γεννώντα, τοὺς παρακμά- 
ζοντας δὲ τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς, ὅπερ οὖν ὀλίγον ἔμπρο- 
σθεν ἔφην, ὅτι μὲν οὕτως ἔχει ταῦτα, μαρτυρεῖ τὸ φαινό- 
µενον αὐτό. τίς δέ ἐστιν ἡ αἰτία κατὰ σχολὴν ἔξεστι ἕη- 

τεῖν. ὧσθ ἡᾗ μὲν ἐξήγησις δη πεπέραται τὴν ὃ᾽ αἰτίαν 

νογο εἰῖαπι πιεᾷιοοτῖς αἆ Ἱ]ασπιοᾶί πιαϊενίαπι Γρὶ[Παπάααι 

{αι εΠ: πεπιρε εἳ ἵπ οα]άῖς αηαῖς [οαατίεπίήρας, ει 

πποάργαΙς ἱεριάῖογε Ππί, {Τορ]ί εοπογο[οσπίες ΡΡᾶΓΕΠΕ, 

Ἠαο Ιίαφιο τα[ίοπε Ηϊρροσταίες Ἠαπο νοσειη, πµπι, αᾖ]ε- 

ο1Πε πι] μΙ νΙἀείασ, αἀοηπῖαπι εἰ ἰαπία οαλαϊιίας, α παπι Ἱ-- 

σεη]ίαια Ῥαετὶ Ἠαβεηί, αἆ οοαρπιεπίαπάωπι αλαιῖά [αοῖς 

νετιπῃ ηοΟῦ 1ρ[α ρταεοῖραε, [εά ππα[ετῖαε, εκ ϱα Πί ]αρῖς, 

απαλίας, 1ρμμς οοπιραοΙομῖφ οαιία αχΙ[Ηῖ,. Οαείεταπι οςς, 

Ρο ππ]οίαπα, αἀ]εοΙί εἰ πο αὐ[ο]αίε ἀῑχΙί, οοπετείῖο γιιο- 

Γμ]ῖςὸ «αποπῖαπι ἆε οα]οι] 1Π γείισα εἰ ποἨ 1Ιπ ΤΕΠΙΡΙΙΝ 

ΠΙΏΟ ΤΕΥΠΙΟΠΕΠΙ 14ο. ΕΙ απίεπι Ἱαρί]]ογαπι ἵπ γεβσα 

ϱοπογείῖο Ῥο[ι ποίμπα, Ἱπ τεηῖρις απίαο ποίαπ. Αί 

Ῥμεγῖς 1 νεβῄσοα, ]απι ἀεο]παηίο νετο αεἰαίο Ποπηηῖρας 1 

χοη]ρα5 ]αρί]]ο Ργονεπίγε πο8 μαι ρταείεχῖ, Έπδο, αιιοὰ 

ἀμά μπι ἀἴοεραπα, χεπι Πία [ο Ίαῦετε αιοᾷ [επῇρις αρρα- 

οί πηαηΙ[εβαί: ϱιιάθηαμι Υετο͵ οαµ[α Πί ρες οσα: φμαο- 

γογο Ἰοεί Ώμπατο εκρ]απαἰῖοπί άμα ἡμα]ς Γαοίμι5 ο[; οαιι- 
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Εὰ. οµατε, ΥΧ. Γ417. 48.1] ΓΕ, ΡαΓ. γ. (450.) 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν έμπροσθεν, οὕτω καὶ νῦν ἐκ περιουσίας 
ἐρῶ, πρότερὀν γε μµεμψάμενος τοῖς εἰποῦσε διὼ τοῦτο γί- 
νεσθαυ «[4145] τοῖς παιδίοις τοὺς λίθους, ὅτι στεγόπορα 
διὰ ᾿µικρότητα τῶν ἀγγείων εἰσίν. ἐχρῆν γὰρ, ὅσον ἐπὶ 
τοῦτὸ, τοὺς ἐν. τοῖς νγεφοοῖς λίθους μᾶλλον γίνεσθαι τοῖς 

παιδίοις. στεναὶ γὰρ αἳ κατ ἐκείνυς διέξοδο. τῆς κύ- 

στεως ὃ᾽ ὁ τράχηλος εὐρύς ἐστιν ἐἰς τοσοῦτον τοῖς παιδίοις, 

ὡς πάσης ὕλης πάχος ἑτοίμως αὐτοῦ διεξέρχεσθαι. μή ποτ 

οὖν οὐδὲ ἐπὶ τῶν προηκόντων κατὰ τὴν ἡλικίαν ἡ στενότης 

τῶν ἐν νεφροῖς πύρων αἰτία τῆς τῶν λίθων γενέσεώς ἐστέν, 
ἀλλὰ τό τε τῶν ἐνεργειῶν ασθενὲς καὶ τὸ τῶν παχέων 
χυμῶν ἀκατέργαστον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν παιδίων, ἰσχυρῶν 

ἁπασών τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν οὐσῶν, κέχυταί τὲ καὶ δια- 
λέλυται τὸ πάχος τῶν χυμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν προηκόνιων 
κατὼ τὴν ἡλικίαν συνῆκταυ. φαίνεται δὲ κἀπὶ τών ἐκτὸς 

ὕσα  παχέα φύσει διά τινων λεπτῶν διηθεῖν βουλόμεδα, 
τὰ μὲν ὑπὸ θερμασίαν χυθέντα διεξερχόµενα ῥᾳδίως, τὰ δὲ 
ἄτηκτά τὲ καὶ ἄχυτα μη διεξιόντα. παραδείγματα δὲ τῶν 

{απι απίεπα, αἲ 1 [αρεγίιογίβα5, Ιΐα εί πιοᾷο απαΠ {[αρετ- 

Ῥοπάίαπι αΠετεπιαςδ, { Ργῖαςδ Ί]]ο τερτεμεπάετΙπι!5, αὰ 

Ῥτορίες εα ἵπ ρπετῖς οα]οπ]ο ρῖραϊ α[Πεταπί, ᾳποά 1άπετα 

ο) να[σπ]οταπι εκἰσιϊαίεπι αΠσι[α [απ Όροτίετεί επῖπι, 

{ τὰ τα ε[ει, Ίπ τεπίρας Ῥοΐϊα5 οα]οι]ο Ρηεχῖς ογεατῖ, 

απσι[ά επῖπι Ῥες 1]ο ἱταπβίμς [αηπΐς νε[σοαε απίεπι οεχ- 

γῖκ Ἰαΐία αἄεο Ἱπ ραεγῖς εβ, τί ο]αθαας ππαἰετίας ογα[]-- 

ἴμάο Ῥρες έαπι {αοῖιε {γαπ[ηΠ Ῥο[ί. Απ {οτίε πεφιθ 1π 

11119, ααϊ Ίαπ Ῥτοστε[α αείαίε [απῖ, πιεαίααπα Ῥεγ ΤεΠΕΘ 

πησυ[ία ρῖρπεπάϊς Ἱαρῖ]]1 ἴπ οαπία εἴι, [εὰ εἰ αεἰῖοπιπι 

Ἱπβτπιίίας εἰ ογα[οταπα Γαοσογαπα οτιά]ίαςτ απαπάἀοφαΙάενα 

1 Ῥιετῖ ΟΠΊΠες Παἴπχα]ε ἁοἴίοπε ναμάαε «αππι πι, 

Ἠάπιογαπα οτα[Πίαἆο Εαπάϊίατ αἴηαε ἀἰΠο]νιίατ; 1π ἀεε]ῖ- 

ΠαΠΙ19 αιιίεπι αείαἰς Ποπιπίρας οοπραοία εἴ. Ουπῖπ εἰῖαπι 

Ιπ εχκ[ετίοτίρας, «αεεάπαμε παίυτα οτα[α Ῥεγ αἰἶαια απ- 

δυ[ία ἱταπβδαπάςτε γο]πιΙ8, ΎἩαθ οα]οτο εἰφυαία [απέ, 

{αοΐϊο ρεγναᾶετε: 4παε Ποπ Γαία πεᾳιε ελφιαία {απί, 



4. ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ. ΕΠΙάΠΗΙΩΝ ΣΤ 
Ε4. Οµαμί. ΤΝ. [448.] «Ἐὰι Ῥ88, Ύ. 480.) 
τοιούτων ὑλῶν πίττα καὶ ῥητίνη καὶ στέαρ καὶ κηρὸς καὶ 

μέλι. τῶν παίδων οὖν. ἐχόντων τὸ πολὺ τὸ ἔμφυτον Όερ- 

μὸν καὶ τὰς ἐνεργείας ἰσχυρὰς, τὸ πάχος τῆς ὕλης κεχυ- 

µένον, εἰς τοὺς νεφροὺς ἀφικνεῖται καὶ διὰ τοῦτο διαθεῖταυ 
ῥᾳδίως εἰς τὴν. κὐστιν, οὐ μικρὸν οὐδὲ τῆς τῶν ἐνεργειῶν 

ῥώμης εἰς. τὸ 'τάχος τῆς διεξόδου συντελούσηο. ἅτε δὲ 

τῆς κύστεως οὔσης ψυχρᾶς, ὅτι Τε νευρώδης ἐστὶ καὶ ὁλί- 

αιμοθ» ὕτυ τὸ πλείστην εὐρυχωρίαν . ἐντὸς . ἑαυτῆς ἔχει, 

συνίσταται παλιν ἐνταῦθα καὶ πήγνυταυ τὸ διεξελθὸν εἰς 

αὐτὴν πάχος, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, ἀρχὴν λαμβάνον τῆς 
τοιαύτης συστάσεως, ὅταν ἐπὶ πλέον ἐν τῇ κύστει χρονίζη. 

καὶ μὴν, καὶ 7λίσχρον εἰκὸς αὐτὸ μᾶλλον εἶναυ τοῖς παιδίοις, 

τῷ κατειργάσθαι μᾶλλον. ὑπὸ τῆς ἐμφύτου Φερμασίας, ὅσα 

γὰρ ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀλλοιοῦται πεττόμενα προσλαµ- 

βάνει τινὰ τῷ χρόνῳ γλισχρύτητα, κἂν ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν 

ἔχη, Καὶ διὰ τοῦτο δὴ μᾶλλον. ἑνοῦταί τε καὶ συνίσταταυ καὶ 

πήγνυται, «τῶν γὰρ ἴσον ἐχόντων πάχος ἐπιτηδειότερον εἰς 
ἔνωσιν καὶ σύστασιν καὶ πῆξέν ἐστι τὸ γλισχρότερον. ἐπεὶ 

ΙΤΑΠΠΤΟ Ἠοπ Ῥο[ᾳ ΟΕεΓΠΙΠΙ. Ηπ]ας πιαἰετίαο οχκεπρ]α 

Γαηί, ρίκ, γείπα, Γεναπι, «6γα αἳ πηε], Ἰπ Ρριογῖ Πἴαφιθ 

ασ ππα, αλα] 8. ΠΕ Πηβα15. «αἱος εἰ ἀοίιοηςες χοβιβαθ, πιαίθ- 

τἶας. ογα(ιιάο  αἰοπααία 1π τοµες {εγίαγ,  αἴηιε Ιᾷ96ο {α- 

οἷ]α ἵπ νεβοαπι ροεχοο]αί λαιιά, Ρατ οἳ αοἰ]οππα νὶ αἆ 

ορτείζα οε|εγ]{αἰοπη οοπἀιιοοηίο:  προίο απίειη γε[ίσα [εῖ- 

ρίάα,  «1ρροθ «14ο αἱ πεινοία ΠΙ οἱ ραιοῖ [απσαϊηῖ οί 

απιρ]ι[ηπια Ἱπίεγ]ς οοποαν]αίο Ἰπαπῖς, ογα([Π!ιάο 1π {ρ[απι 

ἑαπ[ηί[α 1Ρί. Πἴοναπα οοσί(αγ. οἱ οοπ[ρ][Παίανν αἲ ργαράἰκί- 
η, ΠΙΟ Ἠ]αθ οοη/[ρΙ[ΠαΓΙομ]9 αοοϊρἰθῃδ, «Πάπάο {π 

νοβσα ἁἰπίίας οοηπιογαίαν.. ΟΙ οἰἴαπι απο ετα[ἴασι πια- 

Ἱοτίαπι 1π. ριονῖδ {εηασίογοπα ε[[ε, αποηίαπα πηαρῖ αἩ ΙΠβίο 

οα]ϊάο εἰαβοταία ε{ι, ταἰοπῖ οοπρτιί: παπα ᾳἹαεσοππαιιε 

α οαἱοιο ἵπ. οοποοᾳµοπ(ο πιμίαπίαν,  ἰεπιροχῖ5. Ρτοσε[ἴα 

Ἰεηίογ οι (πεπάαπι αφ γαπέν εἰίι αἳ Ἱπίο π]]ασα Ἰα- 

Ῥιοτίπί; «μοοίτοα Ρ]απο παασῖς 1 πα οοθαΠί, σοη βία 

αἰᾳίο εοαριπθηίαΠἰάν: ὨδΠι. 1Π{ΘΥ 8εηιιο οτα[ἵα, ᾳαρά {ομα- 
οἵτιδ ε[ἰ, αᾱ. οοἵιίοηθπα,. οομ]αποίίοπεπα αἱ ΘΟΠΟΥΕΙΊΙΟΠΕΙΙ 
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Κά. Ομαπ. ΣΧ. Γ145.1. Εὰ. Βα5. Υ. (40. 4841.) 
τοίνυν ἔνια τῶν οὐκ ἀμμναίων εἰς τὴν πφοκωμδνήν ὁᾷσω 

αἰτιολογεῖται, προσθῶ ἔτι τὴν περὶ τοῦ πάχους τῶν οὔρων 

ἓν τοῖς παιδἰοις αἰτίαν, ἔστι δὲ δε τὸ τ' αδηφάγον αὐ- 

τῶν καὶ τὸ μετὼ τροφὴν κινεῖσθαι παἰδοντα καὶ σκιρτῶντα, 
τοῖς δὲ ὃηλάξουσι καὶ ᾖῇ ὕλη «συντελε. παχὺ γὰρ: φύσει τὸ 
γάλα. καὶ πρὸς λίθων /ένεσιν ἐπιτηδειότατον, ἀμέλευ καὶ 

τῶν τελείων τοῖδ. πλεονάξαυσιν ἓν τυρῶν ἐδωδῇ λίθους ἐν 
νὲφροῖς «}εννωμένους ἔγνωμεν πολλάκις. . 

ιστ.. 

(81). Τὰ. σχήματα τὰ ῥπίξονεα μᾶλλον, ο οἷον ὁ τὰ ο κ. 
τα τῇ χειρὶ πλέκων ἡἢ) στρέφων, ὑπὲρ ὀδυνάων «κατακεί- 
µενοφ, λαβόμενος πασσάλου ἄκρον ὑπερπεπηγότος, εἴχετο 
καὶ ἐρήϊσεν. ών 

«4ὐτὸ μὲν τὸ λεγόμενον εὔδηλόν ἐστιν. αἰτίαν δὲ. αὐ- 
τοῦ χαλεπὸν εἰπεῖν, ὅτι μήτε ὁ πποκράτης ἔγραψὲ, καίτοὺ 

΄ ./ 32. 3 ” ’ ) 3 ΄ 

δυναμένος» Ίτοι γδ ἐξαιφνίδιον αὐτῷ γέγέσθαυ τὴν ὀδύνην 

αρίίιις Μαροίαχ, Οπαπιοῦγοτη απίη. οαμ/[ας. φααθᾶαπι ΡΓαε- 

ΓευΙ [εγπποηΏί  Ἠαιιά πεσε[ανίαε ἰπαδϊίαο Ππί,,. 4ε ιπαθ 

Ῥγαείεγεα Ραεγογ πι ογα [ΠΠ πάϊπε οβΙΙ{αΠ1 αὐ]ιοίαπα: ε[ὶ αιίεπα 

οσα ἀρίοχπα εἀαοῖῖαδ, ἴαπῃ αιιοά α οἱρο ]ηάεπίθς ῥτο[]{επ- 

16δ4ἱ16 πιονεηίς, 1βοἴεπΗβιδ γετο εἰ πιαϊεγία ἐρία οεςᾶ- 

Ποπεπι Ῥταερεί: Ίαο επἶπι παίανα ογα[απα ε[ι εἰ αἆ οα]οιι- 

Ίο ογθαπάοφ αρπααπα, Εοχτο εἰ 1π αἀα]ς οα[εο {1ε- 

απεπία5 νε[οεπἰῖρις ]αρῖ]]ο 1π τοµΙβς οΓεῦρτο [αρογ]γὶ 

ΟΟΡΗΟΥΙΠΙΙΙ8. 

ΧΥΙ. 

Εἴριμγαε [ωζίεναης μὲ [αγππεπία ππαπι ρἰεοίεης εἰ εοµίογ- 

9µεπς, Ῥταε ἄοίοτε ῥγοοµπιῦεπέ, ρααιιίι εχἰγεπιωήῃ [εργα 

ἄε[ικμππ οοττὶρἰεις πμαείι εἰ [ιθίεναιις ε[. 

1 αποά ἀῑοῖίαις αἁπιοάμπι Ῥραϊτεί: Γ[εὰ 1ρβις οαιι[αΠι 

Σαηνεπῖτο ἁΠοι]ο ε[ἴ, ααππἆάο αἱ Ηϊιρροοταίεςδ, 41 1Π1 {απηεη 

Ῥο[εί, ποια {[οχἱρ[ετ αμῖ τερεπίε 1ρῇ ἀο]ογεπι οΟΟΓΙΙΠΙ 



48 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ἘπΙάΗΜΙΩΝ στ 
Εά. Οµατι. ΙΧ, 448. 449.] Ἐὰ. Βα[, . (481.) 
εἰπὼν ἢ κατὰ βραχὺ λαβεῖν τὴν αὔξησιν, ἄρξασθαί τε ἔνερ- 

γοῦντι περὶ τὴν τῶν κλημάτων πλοκὴν ἢ μετ αὐτὴν εὐθέως 
ἢ κατ ἄλλον τινὸ χρόνον [449] τῆς ἠἡμέρας ἢ τῆς νυ- 
κτός. ἀλλ οὐδὲ τί µόριον ἦν, ᾧπερ ἡ ὀδύνη, λέλεκται. 
τὴν χεῖρα δὲ ἡγοῦνται διὰ τὸ τοῦ παττάλου λαμβανόμε- 
νον αὐτὸν ὠφεληθῆναι. εἰ μὲν οὖν ἐκοπώωθη στρέφων αὐ- 

τὸς τὰ κλήματα , ἀπίθανον οὐκ ἂν εἴη διὰ σχήματος αὐτὸν 

τοιούτου ῥαΐσαι. τὸ γὰρ ἀνώδυνον τῆς χειρὸς σχῆμα διά 
τε τοῦ περὶ ἀγμῶν καὶ τοῦ κατ ἰητρεῖον, ὁποῖον ἐστιν. 
εἰ δέ τις ἐν τῷ περιστρέφειν τὴν χεῖρα διαστροφὴ μυὸς 
ἐγένετο περὶ τὸν ἄνθρωπον ἢ καὶ πνεῦμα φυσῶδες ἔναπε- 
λείφθη μεταξὺ δυοῖν μυῶν οὐκ ἔχον διέξοδον, εἰκὸς ἦν ἔν 
ἐπιτηδείῳ σχήµατι, καθ ὃ κενωθῆναι συνέβη τὸ πνεῦμα, 
ῥαΐσαυ τὸν περιωδυνώντα. 

ε[[ο ἀϊσοεπο απὶ ραυ]αίπα Ἱπογεππεπίαπι οερίΠαε, αἴηπε ἴπ 
Γωχπιεηίοτυπα Ῥ]εχα οοοιραίο ἀπίβαπι Παρια]ε, απί Ρροβ 

1ρίαπα 1Ιοο αμί α[ο απορίᾶπι ἀῑεῖ ποοϊῖσνε ΤΕΠΙΡΟΤΟ. 

Μεὰ πεο ααε ε[εί ρατίῖοαί]α ἀοίεπς ἀῑοίαπι εβ; πιαπαπα 

αμΐεπι {Πε εχΙ[ηπιαπί, 9ο αποᾶ 1ρίο ραχ]]]ο αρρτεμεπίο 

ἀο]ογο Ιεναίις ε[Π, Οποά { 1ρ[αο [ατπιεπία ΙΠίοτααεΠς {α-- 

εσαίως ε[ει, Ίιαιιά Ἱπογεκδϊρ]]ο {οτεί εκ Πα]ακπιοάϊ βριτα 
1ρβας ἀ4οἸογοπα {1[[ο πι ]ραίαπῃ. Μαπιςφ οπῖπι Πσαγα ᾖο-- 

Ίογεπι [εάαηΏς ἵπ 1ρτο ἆε {αοαχῖς εἰ ἵπ Ίρτο 4ε αρεπάῖβ 

ἵπ πιεάἰσαίτίπα, οα]δηαπα Πέ, ἀε[οτρίαπι {αξ, 9δἱ ᾳπα 

νειο 1π γεγ[αηάα παπα ἰοτίπτα πια[οα]Ι 1π Ποπιῖπε [αοία 

είζει αιαἲ εἰ Παἰπο[ας Γριπίας Ιπίετ ἆπος πια[οι]ος οχ[ πι 

ΠΟΠ Ἠαβθις ἱπο]α[ας {οχθξ, ῥραν εταί ἵπ Ώρατα ἆεοσπίῖ Ρο- 

βίαπι, οὗ απ. Γρχίαπι εχµα]ατο οοπαπρετεί, ἀο]επίεπι 

Ἠοπαπεπα [μρ]εγαγ]. 
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Εὰ. Ίαν. ΤΧ. [419.] Εά. Ρα! Υ. (481.) 
 δ 

Ὃν ἐξ ὀρειτυπίης περὶ τὴν γέφυραν εἶδον ἐἔγω ῥιπτοῦντα 
τὰ σκέλεα, κνήµμην ἑτέρην Ἠκιστα ἐλεπτύνετο, μηροὺς 

δὲ κάρτα, οὖρα καὶ }ονὴ οὐκ ἴσχετο. 

᾿Ορειτύπους ὀνομάζουσιν οἱ "Έλληνες τοὺς ὁτιοῦν ἐκ 

τῶν ὀρῶν εἰς τὴν πύλιν καταφέροντας, οἷον ξύλα καὶ λί- 

Όους Ἡ τι τοιοῦτον. }εγραφὀτος δὲ τοῦ “Ιπποκράτους οὐχ 

ἁπλῶς οὕτω, τὸν ὀρειτύπον ἐθέασαάμην ῥιπτοῦνια τὰ σκέλη, 
προσθένιος δὲ τῷ. λόγῳ τὴν ἐξ πρὀθεσιν καὶ γράψαντος 
τοῦ ἐξ ὀρειτυπίης, ἐμφαίνεταί πως ἐξ αρχῆς αὐτῆς τῆς 

καιὼ τὴν ὀρειυπίαν ἐνεργείας, πληγῆναι τὸν κατὰὸ τὴν 
ὀσφὺν νωτιαῖον ὁ ἄνθρωπος, αφ οὗ πέφυκε τὰ κινοῦντα 

τὰ σκέλη νεῦρα. Ἀαΐτου 7ὲξ τὸ περὶ τὴν 7έφυραν ἑκανὸν 
ἦν «γεγράφθαυ μόνον εἰς ἀνάμνησιν ανιῷ τοῦ παθόντος, 

ὡς μηδὲν δεῖσθαυ τῆς τέχνης. πὲριιτὸν δὲ ἴσως δηιεῖν ἐκ 

τίνος αἰτίας ἔπαῦθεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος τὰ σκέλη, καθά- 

περ γε καὶ τὸ τὲ δηλοῦταυ διὰ τοῦ φάναυ σκέλέα ῥιπτοῦν- ' 

ΧΥΠ. 

Οιιεπι επ οτἰιγρία εἴγεα Ροπῖεπι νιάἰ εφο ]αείαπίεπι εγµγα, 

αἰιετα εἰδία παϊηῖπιε εχιεπµαδαιμγ, Γεππογίδιις αµέετηῃ ναἰε 

μγίπα ας βεπἰίμγα ποπ Τειεπίαε [ιηξ. 

Ότιίγροςδ Οταεοὶ ποπιπαπί ᾳποάμρεί εκ πιοπρας 1Π 

οἰνιιαίεπι ἀε[ετεπίε», αἱ Πριαα εἰ ]αρῖάες εί 14 σεηιι5 αἰία, 

Βοτ]ιρεπίε απίεπι Ἡἱρροεταίε πος Ππιρ]οϊίεν Πο, οτΙίγροπ 

νιὰΙ Ἰαοίαπίεπι ογωτα, {[εὰ οταοπὶ Ρταεροβοπεπι, ετ, 

αἀάεπίαο εἰ [εγ]ρεηίε, φµέπι εν ογἰγγίια, αρρατεί ᾳποάαπι 

πιοὰο αὐ Ἱρία 1π πιοηίαπῖ6 Ἠεροίῃς 40οπ6; αἃ Ρεϊποῖρῖο 

ἀοτῇ οἶτοεα Ι1Π1908, Ἠοπαϊηῖδ ππεάμ]]απα, α Ύπα πετνῖ οτυγα 

πιογεηίε5 ερεγπη]παπί, ο[ειίαπι αοοερ][Πε. ἨΠἨ]αά απίεπι, 

οἶγοα Ροπίειας [οπἱρίαπι εἴε [αιῖς 1ΡΗ ΓαΓ, Γο]άπι (ο ἆε- 

στοίαπ[ῖ5 τεπη][εαίας, τπί πι]ία ατίο -1πάϊρεαί, Ύεταπι 

{οτίαἩ [αρεγνασπυπ Ταεγ]ί 4Παετετθ, «πα 4ε οα[α Ίοπιο 

1]]ε οκ ονητίρις Ἰαροτατί, αιεπιαάπιοαπα οεἳ 1]]αά απ 

Ρει εα Υετρα Πραἰβσσί, εγιγα [αοίαπίειι, ΠΙΤΙΠΙ ΔεβΤΟ- 

6ΑΙΕΝύ6 ΤΟΜε ΧγΙΙε ΕΑΕΒδ 1. [] 



5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΩΠΗΙΠΙΩΙΝ ΣΊ 

Εά. Οµατι. ΙΧ. [449.] Εά. Βα[. . (481.). 
τα, πότερα ἀκίνητα αλγεῖν, μὴ πάσχοντα, καὶ γὰρ τοῦτ εἴ- 
ρηταέ τισιν ἀπιθάνως, ὅπερ ἐστὶ πιθανώτερον, ἀἄκρατῶς 

ἔχοντα τῶν σκελῶν ἐν τῷ βαδίδειν, ὁμοίαν γίνεσθαι τὴν 

περιφορὰν αὐτῶν τοῖς ῥίπτουσι πρὸς τὴν ἔξω χώραν, οὐκ 
ἰσχυρῶς αὐτα. αλλ οὐδ ὅτι κνήµας µέντου γε ἀμφοτέρας 
ἢ τὴν ἑτέραν ἥπιστα λελέπτυντο, μηροὺς δὲ κάρτα φέρὲιν τινὰ 

τοῖς ἀκούσάσιν ἡμῖν ὠφέλειαν, ὥσπερ ουδὲ αὐτῷ τῷ πποκρά- 

τει πρὸς ἀνάμνησιν. οὐ γὰρ σπαγίως, ἀλλὰ πολλάκις φαίνεται 
τὰ τοιαῦτα γινόμενα τὲ καὶ γινωσκόµμενα σαφώς τοῖς ἐατροῖς 

ἅπασι. τί δὴ οὖν ἐστι δι ὃ τοῦτο ἔγραψεν ἐγὼ πειράσομαι 
δηλώσαυ τὴν ὕλην ῥῆσιν εἰπὼν πρότερον ἑτέρῳ λέξει σαφεστέ- 

ϱᾳ τε καὶ συντοµωτέρᾳ, τῶν περιττῶν ἀφαιρεθέντων. παρα- 

λυόμενός τις τὰ σκέλη, τὼ μὲν κατὰ μηροὺς ἐλεπτύνετο μᾶλλον 

τῶν κατὼ τὰς κνήµας. οὖρα μέντου καὶ γονὴ οὐκ ἐπεσχέθησαν 

αὐτῷ. τοῦτ οὖν ἐστυ χρήσιμον εἰς τὸ γινώσκειν ἡμᾶς, ἆλλ ἴσως 

ἐρήσεταί τις, τί φησιν ὃ γέγραπιαι κατὰ τὸ περὶ τῶν ἄρθρων 

βιῤλίον, ἐπεὶ οἳ πολὺ πλέονες σκελέων τε καὶ χειρὼν ἀκρατέες 
. 

ἴαπς ογιχα Ἱπιπιοβ]]α ᾷο]αετῖί πμ]. ραίϊεπδ: Ίου επ] α 

αι ραθάαπα. Πάο οπιπὶ ϱ816ΠΦ ἀῑοίαα ο,  Ἠ]ιιά ααἰάσαι 

γετ]βπι]ας Γιοχ]έ, Ἱππροίοπίία ονατα ο παπι ε[οπί, 1ρ[ο- 

γα 1π απιρα]απάο χποίΙοπεπι ἴα]οπι Πεν, «παει Τρία 

εχΙΥΟΥΓΙΠΗ ὨΟΠ Υε]λεπιεηίες Ἰαοίαπίες {αοϊπηί, Θεᾷ ποφια 

ᾳἀοά ΕΠδρία μίταφπο αμί α]ίετα ΠΩΙΠΙΠΙΘ αἰ{οπιαρα ασ, Γεπογα 

αιίσεπα να]άο, αιάΙεπῖρας πορῖς α]]απι αἰαλίαίεπι αΠεγαπ, 

{ιοί ποιο Ηιρροογαιϊ αἆ πιεπιογίαπι {αοἴπηῦ: Παπά τατο 

Παπη(αθ, [εὰ οΓεΡχο Ίαεο Ποχϊ εί αὖ οπηπῖρι5 πηεά]οῖς αροτίε 

οοσπο[οί νιἀεπίας, ΟμΙάπαπι Ιδβίίαν Πί, οιι τα Γονἱρβί, 

οϱο ἆεο]αγαγο Ιεπίαρο, Π ἰοίαπι τοι Ρτῖα5 αἰῖ νετρῖθ 

ε]ατίοτ]ριι5 αο Ραιοϊοτίρας, ἀείγαςί]ς Γαρευνασαῖς, Ρτοπ-- 

οἴανεγο.  Οιίάαπι τοε[ο]ιῖ ογατίριςδ [οοιπάσα Γεππονα 

επιαοίαβαίμγ πιαρῖς απαπι [εοιπάππα βία: ἁπίπα. απ]ά σπα 

4ο Ρεπῖίατα 1ρ[Ι [αρῤβτε[αο ΠιΠΙ. Ἠοο Ιδίίαν ποὺῖς α{ῖ]α 

οοβηῖία ε[; [εὰ {οτίαπ αΙδρίαπι ΙπίετιορανοτΙἰ απῖὰ ΠΡ 

νυ]ί Π]αά φαποά ἵπ Πρτο 4ο ατιῖοιι]ἶ5 Γοπρίαπα ο[ι: αποηῖααι 

πι]ίο ρ]αχίρις ογηγα οἱ πιαπιι ἀοὈίμίαπίας εἳ «ΟΥΡΟΓΕ 

Ι 



Κάῑ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΊΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜα Τ. οι 

Εὰ. Όµαγε ΙΧ. [410. 450. Ί Εὰ. Ρα. Υ. (181.) 
γίνονται καὶ καταναρκοῦνται τὸ σώμα καὶ οὖρα ἴσχεται αἰ- 

τέοισιν οἷς ἂν μὴ ἑκοτῇ μὲν τὸ ὕβωμα μήτε είσω μήτε ἔξω, 
σεισθώσι δὲ ἰσχυρῶς εἰς τὴν ἑυθυωρίαν τῆς ῥάχεως, ἔν 

ταύτης [150] τῆς ῥήσεως ὁρμηθέντες τινὲς απεφήναντο διὰ 

τῶν γεύρων παράλυσιν ἐπὶ τοῦ νωτιαίου πάὔει γίγεσθαι 
ταῦτα τὰ συμπτώματα, μὴ προσέχοντες «ὅτι τῶν σπογδύ- 

Ίων μετακινηθέντων ἐκ τῆς κατω φισιν ἕδρας καὶ τῷ τῆς 

συµπαθείας λόγῳ, φλεγμονὰς μὲν τὸ πρὠτον, ὕστερον δὲ 
καὶ σκιρῥώδεις ὄγκους ἐργασαμένων περὶ τὴν κύὐστιν καὶ τὸ 

παλούμενον ἀπευθυσμένον ἕντερον, αἱ φυσικαὶ τῶν ὀργάνων 
τούτων ἐνέργειαι βλάπτονται, δι ἃς ἴσχεται τὰ πρότερον 
ὑπ) αὐτῶν ἐκκρινόμενα, τῶν µέντου νεύρων βλαβέντων µό- 

γων ἄνευ τοῦ συμπαθῆσαί τι τῶν εἰρημένων ὀργάνων, οὐ 

τὰς φυσικὰς ἐνεργείας, αλλὰ τὰς προαιρετικὰς συμβαίνει 
κακοῦσθαυ. καὶ διὰ τοῦτο χωρὶς προαιρέσεως ἐκρεῖ τὸ οὗ- 

ϱον αὐτοῖς καὶ 4 κύπρος, ὅταν γὲ συνιελεσθῇ τῶν γεύρων 

ἡ παράλυσις, ὅσα φέρεται πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς 

κύστέως καὶ ἀπευθυσμένου μῦς, ὑφ ὧν κλείεταἰ τὲ καὶ 

ἱοτρε[οππί εἰ απῖπα Γαρρτϊπηίαχ αρῇ5, αι νεγιεβγατιπα 

Ρταείεγ παίπγαπι 1Ωγετῇο, πεφιο ἰπίχοχίαπη, πεπε αχίτος- 

{πα οκοε[Τεγ]!, [εὰ να]άε εοπο[ Γαοτῖπί [εοιηάιπα Γρίπαε 

ἀοτ[ῖι τεο(μἀἴπεπι. Ἐκ 5 νειρῖ ποππ]Ι ΡρενΓια[ οἨ 

ἨΕΥΥΟΥΗΠΙ τε[ο]πίΙοπεπα οκ ππεάι]]αε ἆοτα α[εοία Ίαοο 

ΓΥπιρίοπιαΐα οοπίπσετο α[ἴεγαεγαπί, πε(αο αππιαάνογίαπξ, 

νετἰερχῖς εκ παίητα]Ι [εάςε ἱγαπ[πιπίαί15 εἰ α[εοῖας οοπιπαι-- 

πῖσαἰϊ χαϊἸοπε, ῬΗ]εσπιοπαθ Ῥχϊππο, ῥρο[ίεα οἳ ῥρταεάμτοῬ 

{ππιογες εχειίαηΏβριας οἶγοα νεῄσαπι εἰ τεοίαπα Ἱπίοεβίπαπι, 

αποά νοσαπί, παϊυτα]ε Ἱοτιπα 1ΠΠΥΙΠΙΘΠΙΟΤΙΠΙ αοίΙοΏες 

ἀεργαναιΙ; ππάο Ύ4µαο Ρτίας αὐ 1ρῇ5 εχεεγπεραπίατ Γαρ- 

Ῥτϊπάπίαγς ἨΠοινῖς νετο [ο] Ιαεῇς, πι]]ο ῬταεάΙιοίογαπι 

1Π[ΙγαπΙεΠΙΟΥΗΠΙ Ῥετ οοη{εη[Ιπι αΠεοίο, ΠοΏ αοίϊοπες πα- 

ἴπτα]ες, {[εὰ νο]απίατίας γ Παν οομΗησί.  Οποείτοα εἰ 

1ρᾳ5 οοηίτα νο]υπίαίεπι ατῖπα ἀεουττί εἰ [ἴετοιδ, ϱ 11 

εοτάΙΗ ΠΕΓΝΟΣΗΠΗ, απἱ αἆ πιπ[οα]ος ἵπ Ππῖρας νεῄσαςα αἰ- 

αμε 1ΠΙο[ῖπΙ τεοἰὶ ροβίος ρτοἰεπάασίας εἴ α αάρας πἰγῖης- 

) 9 



ΝΑ 

59 1ΠΠΟΝΡΑάΤΟΙΣ ΕΠΙάΙΠΙΜΙΩΙΥ ΣΤ 

Εά. Οµαχί. ΤΧ. [450,1 ο Βὰ, Βαΐ, Ῥ, (4β4:) 
σφίγγεταυ τὸ στόμιον ἑκατέρου τῶν ὀργάνων. ὕὅτε μὲν οὖν 
οὐκ ἐπεσχέθη τῷ ὀρειτύπῳ τὰ οὖρα, λέλεται κατὼ τὴν 
ῥῆσιν' εἰ ὃ᾽ ἀπροαιρέτως ἢ κατὰ προαίρεσιν ἀπεκρίνετο, 

τοῦτ) οὐκέτι προσέθηκεν. εἰ μὲν οὖν σύγγραμμα πρὸς ἔκδο- 
5 ν / 3 ς ῃ ” Ξ ς 

σιν ἦν τὸ βιβλίον, ἐκ τοῦ προσγεγράφθαυ ὃηλον Ίν ων 

οὐδὲ ἐγένετο, πάντως γὰρ ἂν ἐδήλωσεν αὐτὸ, μὴ 7ε'θαμ- 
µένου ὃ᾽ οὕτως, αλλ ὡς εἴρηται πολλάκις ἓν ὑπογραφαῖς 
πρὸς ἀνάμνησιν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ περὶ τῶν διαχωρημάτων 

ο εἴ 

ἔγραψέ το. καΐτου καὶ ταῦτα ἀναγκαῖὀν ἐστιν ἢ ουδ ὅλως 
ἐπεσχῆσθαυ, ἄλλα τοῖς οὔροις ὡσαύτως ακουσίως ἐκρεῖν, 

ἢ κατὰ πρθαίρεσιν ἀποκρίνεσθαυ. αλλ εἰκὺς αὐτὸν εἰς 
ἀνάμνησιν ὧν εἶδεν ἀρκεσθῆναι τῷ περὶ τῶν οὔρων ῥηδέντε. 

τῆς γὰρ τῶν ἀποπατημάτων πενώσεως ὡσαύτως τοῖς οὔροις 

ινομένης, εἰ μὲν ἐναντίον τυ περὶ τὴν ἕτέραν αὐτῶν ἐγε- 

γόνει, πάντως ἂν ἐπεσημήνατο, τῶν ὃ᾽ αὐτῶν αὐτοῖς ἄκο- 

λουθησάντων οὐκ ἦν ἀναγκαιον ἀμφοτέρων µμνημονεύειν, 

ᾳπε Ππβῃγαπιεπίά ο[ου]αα1 ο]απαϊίαχ αἰᾳαο οοηΠγπριίασ, ε- 

{ο]α!1ο Ῥεγ[εοία Γεν. Θεά πιοπίῖοο]αο 111 πχίπας οκ 1Πα 

ου βγιαοίαπι ποη Τα Ῥχοροβία Υεγρα ἀεοἰαγαπέ: αίγαπα 

ααίσοΠι Πην]ίο 1ρ[ο απ νο]επίε εχοεγησγθίΙΓ, ποη Ίἴεπι α-- 

Ἰεοῖί. Ῥοτγτο Π Ίρει Ι[ίε αοοιταΐίο οοπιροβίι5 αἆ εζ1[Ιο- 

ΠεΠΙ {ογεί, εκ 6ο αιιοᾷ αά[ογ{ρίαπι ποπ ε[ζεί, οοπ[αταί 

4ποφ1ιο πο {αοίηπι ε[[ε, Ῥνοχ[ας οπ]πα ἔρ[απα ΠπαΙοα[Πεί; 

[εὰ «ο πιοάο [οηρίας ποια ε[, νεταπι, πί [αορίας ἀῑοίαπι 

"βα1ΐ, Ῥον φιιαθάαπη απποίαίίοιςς, τοιηϊηΙ[οβπς1 οαι[α, Ναπα 

4ε ἀε]εο[οπίρας «πιοφαθ πλ] Γοηρ[, αι ἴαπιοἨ οἳ Ίχας 

πεοε[ε Πἱ απ πεηια(ααπα Γ[αρργε[ας ε[α, {[εὰ Ρρετἆο 

αίαθ ΕΥΙΠΑΠΙ Ρταείεν νο]αηίαίεπι εΠ]πετο απί νοἱαπίαία 

Ἰαροεπία εχοεγπῖ, Αί 1ρ[απα ρα Γαἰ αἆ ΘΟΓΙΠΙ Ύ1ιας γυἱάς- 

ταῖ τοπη]η][οεπ[]αίας 6ο απο ἆο ατῖπῖς ἀῑχιί, [α][[ο οοι-- - 

{απίιπα, α]νὶΙ [εἰμοθί ΘΧοΓαΠΙΘΗΕοΟΓΙΠι ενᾶσιαίΙοπο Τα τα 

πχ ]πας [ο[ο Ἠαροηίο: παπα { οοπίταχίαπι ιά οἴνοα αἰίου-- 

πίγαια Ἱρίαγανα Γαοίππα ε[[εί, οπιπίπο Πσηϊ[ιοα[Τεί; οἶδά ει 

απίεπα ϱΦάοΙη οοη/{[οφαεπἰίρις, πἰγίαδᾳιε πιοπιπ]{[ο πεσε[ο 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ αττο ΙΠΟΙΜΝΗΠΜΑ Τ. 50 

Ἐά, Οµατι, ΤΧ. [ 450. ] Ἐά. Βαῇ, Ύ. (481.) 
αλλ οὐδὲ γονὴ, φησὶν, ἴσχετο. φυσικὴ γάρ ἐστι καὶ 2) ταύ- 

της κένωσις, ὥσπερ καὶ τῶν οὕρων τὲ καὶ σκυβάλων. 

διὸ τὶ δὲ βουληθέντες μὲν ἀφροδισιάδξειν ἐπ αὐτὴν ἄφι- 

κνοῦνται, μὴ βουληθέντες ὃ᾽ οὐκ ἔρχονται, μµακροτέρῳ λύγῳ 

καὶ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπόβων κινήσεων λογισμοῖς εἴρηται. 

η. 

ὍὍσαυ πτερυγώδεες φύσιὲξς πλευρέων δι ἀδυναμίαν τῆς 
: ἀφορμῆς ἐπὶ τοῖσι καταρῥοισι τοῖαυ κακοηθέσι, ἔκκρισις 
εἴη, μὴ εἴη; κακόν. 

Τίνας μὲν ὀνομάξουσιν οἳ ἐατροὶ πτερυγώδεις ἕμπρο- 
σθεν εἴρηταυ. μὲμαῦήκατὲ δὲ καὶ ὅτι πρὸς φθίσιν ἐπιτή- 
δειοι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τοιοῦτοι διὰ τοῦ τρίτου τῶν ἐπι- 

ώ 2 ἃ ὰ ’ . ε: « ’ Π 

δημιών, ἀφορμην δὲ λέγειν εἴωθεν ὁ “Ιπποκράτης καὶ σχε- 

δὸν ἅπαντες οἱ παλαιοὶ πᾶσαν ὕλην πράγματος, ἀἆφ ἦς 

ὁρμὴ γίνεται πρὸς τὰς ἐφιξῆς ἔνεργείας, εἴτε αἀργύριον 

ἨοἩ {αϊ. Ὑεταπῃ πεφῖε σεπΙίητα, Ἰπουί, [αρρτε[α εῇ. 

ἹΝαίυτα]ῖς οπῖπαι εβ εἰ 1ρ[πς ογαοιαίῖο, απεπιαάπιοᾶιπι οἱ 

Ἠτίπαε εἰ Πεγοοτίδ; Γεά απατο νεηετε {1 νο]επίες αἆ απο : 

ἀενεπῖαπί, πο]επίες απίεπι ὮηοΠ, Ἰοηρβίοτο ογαΐίοπο εἰ ἵη 

Ἡβχο ἆε ἀπλδΙΐ5 πιοῖρις ἁι[ραίαίαπι ε[ὶ, . 

ΧΤΠΙ. 

Οµαεεμηφιε αἰαίαε παϊµγαε Ἰαξεγιγι γτορίεγ ἵπιρ οἑεπείατα 

οεεα[ιοπῖ.  Εε ἵπ ἀεαιιοπίδις πιαἰίφμῖ. Εν [ ει-- 

ογειίο [τε εἰ [ι ποπ [ὲ, πιαίωπι, 

ΟποδΠαπα ἸηοᾷΙοῖ α]αίοῦ νοοεπί [πρεγίας ἀῑοίανα εῇί, 

Γιά1οῖβα5 εἴἶαπι εκ [εγίῖο ἆε πιοιρῖς νια]σαγίρας, ε]αδηιοςί 

Ἰοπιίπες αἆ ἴαρεπι ε[[ε εχροβίοθδ. Όεοαβοπεπι απίεπι Η]ρ- 

Ῥοεχαίες ἀΐοετο οοπ/[αεν]ΐ εἰ οπΠΠες5 {εγο απφμϊ πιοβίοί 

ΟΠΊΠΕΠΙ τεί ππαἰετίαπα, εκ οσα ΠΠ μπι πποίας αἆ Γεφιεπίες 

ΔοίΙοπες ῥτοςἱί, [νε αισεηίππη, νε α(ια αἰία [αρε]]εΣ, 



σή ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ . 

Εὰ. ΟΜαπ. ΙΧ. [45ο0. 451. ] Ἐὰ. Βαῇ, Υ. (445.) 
(495) εἴτε τις ἄλλη κτῆσις, εἴτε δύναµις εἴη τὶς, εἴτε χω- 

ρίον, εἴτε πίστις, είτε πρᾶξις, εἴτε αἴτιον, εἴθ' ὁτιοῦν ἁπλώς 

ἄλλο. τυνὲς ὃδ οἴονταυ τοὺς πρωτοπαθοῦντας τόπους ἄλλων 

ἀφορμὰς ὀνομάδειν αὐτὸν, ἀποδείχνυσθαί τὲ καὶ τοῦτο φα- 

σὶν διὰ τῆσδε τῆς ῥήσεωςφ. τὰς ἀφορμὰς ὁκόθεν Ίρξατο 

[451 ] κάμνειν σκεπτέον. εὲ δὲ καὶ τοῦτο τὸ σημαιγόμε- 

νον, ὡς πρὀσθεν εἶπον, ὄντι καθόλου πολλῶν τοιούτων κατὰ 
µεροςο. οἳ μὲν γὰρ ῥήτορες, ὥσπερ γε καὶ οἱ ἱστορικοὶ καὶ 

οὗ φιλόσοφου ἀφορμὼς τών ἀνθμώπων ἐνεργείας εἰρήκασιν, 
ὡς ἂν καὶ περὶ τούτων διαλεγόµενοι. μετενήνεκται ὃ᾽ ὑφ 

“/πποκράτους τοὔνομα, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα πολλὼ τῶν 
φυσικῶν ἔνεργειῶν τὲ καὶ παθών. ἐν οἷς ἅπασι κοινόν 

ἐστιν τὸ ὁκόθεν ἤρξατο γενέσθαι. «νῦν μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς εἰ- 

θημένης ῥήσεως ὃ “Ιπποκράτης ὁκόθεν Ίρξατο κάμνειν 

έφη, δύναται δὲ ὡσαύτως λεγεσθαυ καὶ τὸ ὁκόδεν ἠρξατο 

πληϊξεσθαι, πολεμεῖν, εἰρηνεύειν, μάχεσθαι, Φφιλεῖν ἀλλήλους, 

µισεῖν, τυραννεῖν καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο τοιοῦτο. καὶ νῦν 

οὖν τὴν πρώτην ἀρχὴν τοῦ πτερυγώδη τινὼ γίνεσθαι Λλέλε- 

{νο ροϊεή(ῖα ααεάαπι Πὲ, [νο Ίουις, [νο Πες, {νεα αο[ῖο, 

Πνο οαπ[α, [νο αι]οφαῖά απά Ππιρμοίίεν. Θεά ααϊάαπί 

ριαίαπί 1ρ[απι Ίοσοῦ Ρρτῖαδ α[[εοῖο αἰἴαγαπαι ΟΟΟΔΠΟΠΕΘ αρ- 

Ῥει]ατα, ἰάᾳιπο οκ «ο [6ΠπΙΟΠο ἀοπιοπβγανὶ α]απί. Όοσα- 

Πομεςδ, απάε Ἱποερῖί Ἰαροτατα, οοπ/{ιάεγαπάαθ. Θἱ νετο εἰ 

Ίου Πρηϊβοαίανα, αἲ [αργα ἀῑκί, εβ, απ ππα ΠΕ οοπαπιάπθς 

πωα]ία Γ4ῇ Πρίο εταπί Πησαἱατγία. Όταίογες ααἰάσα, αιοπ]-- 

αἀπιοάμπι εί Π[οτιοί εἰ ρ]Ι]ο[ορ]ῖ, οοσαΏοπεδ Ποια 

8Ο19Π65 ἀῑκεταπί, πίροίε εἰ αιά ἆ4ᾳ 1] ἀι[ραίεπίς αὐ 

Ηιρροογαίαο απἴειι ΠΟΠΙΕΠ ἱταπδ]αίαπα εΠ, αἀεπιαάπιού σπα 

οἱ αἰία πιπ]ία. παἰαταΙαπα αοἰἴοπιπα αἴηαο α[οοίανπα, 1π 

φ1Ρα5 ΟΠΙΠΙΡΙ5 ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΕ ο[ Ίοο, ππάο Ἱπορίί Πονῖ: 

ΠΟ ΜΙΑ 1π Ρχοροβία ρατίο Ηιρροοταίες ἀῑσιί, ππάαε 1π- 

οθρΙί Ἰαβοτανο, Ρο[εί αιίεπι {πι]ίεν ἀῑοῖ εἰ Ίοο παπάς 

Ἰποερῖί πανίραταε, Ῥε]]απα 6εγενα, ῬαοςΠὰ ἄΡεΓθ6, Ῥάσδηατο, 

ΙΠί6Υ [ο απιαταο, οε, ἰγταππῖάεπι οχετοετε εἳ οπιπῖα 14 

6επας αἷῖα, ἈΝιάπο Πίαᾳαο ρτίπιαπα Ππίαπαν 4πο ααῖς αἷα- 

δν 
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κται πρὸς /πποκράτους ἀφορμὴν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἀπὸ τρό- 
που φαίη. τίς οὖν ἐστιν αὕτη; τῆς ἐμφύτου θερμασίας, 
ὧτις ἐκ τῆς καρδίας ἔχευ τὴν ἀρχὴν, ἡ ἀθῥωστία. μὲμᾶ- 

Όηκας ὥσπερ ἐγκεφάλῳ μµεγάλῳ μὲν ὑπάρχοντι κεφαλὴ συν- 
αὔξεται, σμικρῷ ὃ᾽ ὄντι συνσμικρύνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν 

λέγον Λαἲ τῇ καρδίᾳ συναύὐξεσθαἰ τὲ καὶ συμμειοῦσθαι τὸν 

θώρακα, τὴν καρδίαν δὲ αὐτὴν σμικρὰν γίγνεσθαι πρὸς τῆς 

ἀθῥωστίας τῆς ζωτικῆς δυνάµεως, ἦς οὐσίαν εἶναι τὸ ἔμφυ- 

τον Ὀερμόν. ὅταν οὖν ἄθῥωστιος αὐτὴ φύσευ τινὶ γένοιτο, 
πουτέστιν ἐξ ἀρχῆς, ἓκ τῆς πρώτης διαπλάσεως ἄναγκαῖόν 

ἐστι καὶ τὴν καρδίαν γενέσθαι μικρὰν καὶ τὸν θώρακα. 

τοῦ δὲ τρεῖς αρχὰς εἶναι τὼς διοικούσας τὸ ζώον ἔμαθες 

τὰς ἀποδείξεις ἓν τῇ περὶ τῶν “/πποχράτους καὶ Πλάτωνος 

δογμάτων πραγµατείᾳ. τοὺς ὃ᾽ οἰηθέντας ἀφορμῶς Λλέγε- 

σθαι τοὺς πρωτοπαθοῦντας τύπους, πολλόν τὲ περὶ τὴν 
ἐξήγησιν τῆς προκειµένης ῥήσέως εὐὑρήσεις ἁμαρτάνοντος, 

κῴν τῷ προσυπακούειν οὐ λέξιν τινὰ μίαν, ἀλλὰ λόγον ὅλον, 
ὡς εἰ καὶ οὕτως ἡ ῥῆσις εἴρητο" ὅσαυ πτερυγώδεες φύσιὲς 

ἴπςδ εναἆαί, αἘ Ἡϊρροοταίο ἀῑοίαπι εΠ, οοσοβΠοΠεΠΙ ΥεΤο 

ομἹςρίαπι ΠΟΠ 4ὖς το ἀῑχειί, Όμαεήαπα ἰσίίατ Ἠαεο ο[ί ὁ 

Ἱηρεη]ίας σαλαΠαίῖδ, απαε εκ οοτἆε Ἰαρεί ογἰρίπεπα, 1πι- 

Ῥεοι]]ίας. ὨιάΙοι[α επίπι ααεπιαάπιοᾷαπι οεΓεΡΤο πΠιαραο 

εαριῖ πα αἀδείαγ, ραγνο εκϊ[επίε παϊπίασ: εαάεπ τᾶ- 

Ἠοπε αἱ οἶπι οοτάε ααρετί ρεοίᾳδ εἰ πηῖπυῖ, νεταπι ΟΥ 

ἁρίαπα εκίσαιπα οὗ γα] Ροϊοπίίαα Ππβηπηαίεπι οχθαΓῖ, 

οπ]αθ Ροϊεπίίαε ε[ἴεπίϊαπα ΙΠΡεΠΙΠΗΠΙ οα]ογειη ε[[ε 4ος. 

Οπαπάο ἰσίίας Ἱπιρεοῖ]]α Ίαεο αἰῑοιϊ παίανα Παεπέ, Ίοο ε{[ί 

αρ ΙΠΠπΙΠο, α Ῥτίπια {ΟΥΠΙΑΙΙΟΏΕ εἳ ϱοὐ εἰ Ρεοία5δ ῥραϊνα 6ε- 

πεταν] πεοείζε ε[ι, Αί αιοά τα βΠί αηϊπια: σαβεγπαπίῖα 

Ρηποῖρία, ἀεπιοηβγαίῖοηες ἀῑάΙοΙ[ΠΙ Ἱπ νο]απήπο 4 Η1ρ- 

Ῥοσγαί]δ Ε]αἰοπΐδᾳιιο ἀεσγεῖῖ. Ἐοςδ γετο ααἴ οσεβ[ῄοήες 

ἀῑσὶ Ραίαπε Ῥνίας αβεςίος Ίοσος, η] αἱ ἵπ εχρ]απαπ- 

45 ῥτοροβ16 νετρῖς ἀε]ίγαγε Ἰπνεη]ες; εἲ Ἰπ 6ο αιοά πο 

ΠοἩ «ΙοΙοπεπ α(παπι ππαπα, {[εὰ Ππίεσγαπι ΟΥαΙΙΟΠΕΠΙ 

Ρταείεγεα [αραμάϊτο ἆἀεβοετο Ίάβεπί, ας Π εἰ Ίοο πιοᾷο 

(επεπίία ἁῑοία Πἴ. ΌὉιαεσοππαπε αἰαίαο παίητας Ἰαἴεταπη, 
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2 3 » 3 ” - 3 Λε πλευρέων δὲ ἀδυναμίαν τῆς ἀφορμῆς ἐν τοῖσι κατάρῥοισιυ 
ο [ι ὃ . 

Το0ἱσς κακοήθεσε, μάλιστα φ9Ώίσεσιν ἁλίσκονται καὶ ἣν ἕἔκ- 

κρισις εἴηῃ καὶ ϱ) μὴ εἴη κακὀν. πολλών εἰρημένων τοῖς 

ἑξηγηταῖς εἰς τήνδε τὴν ῥῆσιν αὐταρκές ἐστι τὸ δοκοῦν 
Ἡ , ’ ” 
αληδέστατόν γ ἐμοὶ καὶ ὠφελιμώτατον εἶναι τοῖς µανθά- 

Ἡ Ν 3 ᾿ , ε ” ῃ ξ. 2! γουσυ την ἰατρικὴν τέχνην, ὑποτυπῶσαι ιιόνον ὡς οἷόν τὲ 
δ. Ν ’ υ , Φιν. » 3 αρα , ια βραχυιάτων. τοὺς τοίνυν ἀπὸ κεφαλῆς εἰς τὸν πνευύ- 

/ ας -- εν µονα γινοµένους κατάθῥους τηνικαῦτα νοµιστέον εἶναι κα- 
/ ε ” ῳχ 

κοήθεις, ὅταν λεπτα καὶ βρωτικὰ ταῖς δυνάµεσιν ἡ τὰ κα- 
ας ϱ ο” σ 3, ” 

ταθῥέοντα. ταῦε οὖν οὔτε μένὲιν ἐν τῷ πνεύμονι προσήκει 
φ. Ἂ -” ” ς 

μεχρι περ ἄν πὲφθέντα παχυνθῃ, καθάπερ τὸ ἄλλα ῥεύ-- 
Δ Δ 3 »” ζ µατα τα λεπτα μὲν, οὐκ ἔχοντα δὲ τὸ διαβρωτικόν τε καὶ 

, ΄ 3 2, 

ὁυσπεπτον, οὔτ εὐθέως ἐκκρίνεσθαυ. µένοντα γὰρ ἔνδον 
ον σαις ς / 4 ῃ , λ ’ « .. ου πέσθεταν ῥᾳδίως καὶ φαἰνὲταί γε τὸ σπλάαγχνον ἑλκοῦν, 

τὰ 3 ΄ / 3 3 «/{ 

ἐκκρινόµενα δὲ βῆχας ἐργάξεται συντόνους, ἐφ αἷς ἤ τε κὲ- 
Ἡ νά - φαλὴ πληροῦται, αὐτὴ τὲ πάλιν καταπέµπευ τῷ πνεύμονυ 
κ ος 3 Γι] «. ” - 3 

καταρῥουν, εἰς κἰνδυνόν τε τοῦ ῥαγῆναί το τῶν κατ αὐτὸν 
9 , ε] ” . 
αγγείων αφικνεῖταυ διὰ τὴν ἐπὶ βηχὶ συντονίαν. εἰωθυῖαν 

οἨ Ππιροίεπίίαπι οοσα[οπῖς Ἱπ ἀοβα]]αιοπίρις ππα]ἰσηῖς, 

πιαΧΙπιο Ῥ]ΙΙΗΙ[Ι οαρίαπίας, αἰ{. εχογείῖο Πί εἳ { ποπ ΠΕ, 

πια]απι εΠ, ΘΟσαάπί πηπ]ία αἲ Ιοτιπι νοιροτιπι εκρ]απαίο- 

τρις ἀῑοία Πητ, [αι ο[ίο αιιοά νενΙΠπιαπα μη ϱἱ ατίείι 

πηθάΙσαπα ἀἰ[οσπίίριας Πα ο[[ο νΙ[απι {αεί Γοἱαπι 

απαπι Πε Ρροϊαῖῖ Ῥγον]βΙπηῖς ἀε[ισπα[ε. Ὠε[Ι]αίίοπες 1ρῖ- 

αχ αᾱ- οαρίίε 1π ρι]πιοπειη ἀε[οεπάεπίες {απο ππα]εβοας ε[]θ 

Ῥυίαπάσπα ει, ΠΠ ἀεβαεπίία [αὈί]ία εἰ οογγοεπΗρας νυικῖ- 

Ῥα5 ργαεάϊία ΕΠπΠί. Ἠαεο {[απε πεφιε ἵπ ΡΠΙΠΟΠΘ ππογατί 

Ιαηιάΐα οοηγοπΙΕ, αποαά οοποοοία ογα([ε[οαπέ, 4πθπ]αἆπιο- 

ἆαπι αἶίας Πακίοηπες εκ ἴεπαί αμἱάεπα πιαἰοτία, [εά πο 

οογγοῇνα οἱ 46ερτο ππαϊαγείοεπίθ οοπ/[απίθ5, Ἠοσφιθ ΤΗΓΓΙΙΩ 

Παἰϊαι εκρε]]1. Ἱ1πίις οπΙπ πιογαπί]α ΠΟΠ Ταοῖ]ο 6ΟΠΟΟ- 

ααπμίμχ, νΙ[οαδηαθ {ρ[άΠΙ Ίασεγατο ἀερτεμεπάππίας, { εχ- 

οεγπαπ{χ ααΐσπι, {π[[ος ν]ο]επίας οοπιπονθεΠί, οϐ αιιαδ 

οαραί τερ]είιν ἀρ[απιᾳαθ τΙσ[α5 ἵπ ΡΙΙΠΙΟΠΘΙΙ Ππιαϊετίας 

ἀερε]Πί, αίφιο ο {[ῖς νε]απιεπίίαπα, πο α.φοά 1π 1ρ[ο 

γοοθρίασ]απη {ταπραίας πεία ϱΠ, Όπα] ρίαπθ ἰπ[ῇς 
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ἰνεσθαι τοῖς μὴ ῥᾳδίως ἀναπτύουσυ τὰ ἐκ τοῦ πνεύµονος 

ὑγρὰ, λεπτὰ καὶ ὑδατώδη κατὼ τὴν σύστασιν ὄντα. ήγίνεταυ 

μὲν γὰρ ἡᾗ ἄνοδος αὐτοῖς ἀναφερομένοις ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰς 
βῆχας ἐκπεμπομένου πνεύματος, ὅταν ὃ᾽ ᾖ λεπτὰ καὶ ὑδα- 
τώδη, περισχίξεταί τὲ ταῦτα καὶ αντικαταφέρεται, μὴ ᾳ9ά- 

νοντα διεξελθεῖν ὅλην τὴν τραχεῖαν αρτηρίαν. αληθὲς οὖν 

ἐστι τὸ βλάβην ἔπεσθαι καὶ µένουσι κατα τὸν πνεύμονα τοῖς 
τούτοις ὑγροῖς καὶ κενουμένοις. 

. 0’. 
[4565] "Ῥίγεα ἄρχεται γυναιδὶ μὲν μᾶλλον ἀπὸ ὀσφύος 

καὶ διὼ νώτου τότε ἐς κεφαλήν. ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν 
ὄπισθεν μᾶλλον ἢ ἔμπροσθεν. φρίσσουσυ γὰρ τὸ ἔξωθεν 
μᾶλλον ἢ) τὰ ἔνδον τοῦ σώματος, οἷον πήχεων, μηρῶν. 

ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιότερον, δηλοῖ δὲ ἡ Θρίξ. αφ 

ὦν δὲ ἄλλων ῥιγοῦσιν ἴσως ἑλκέων ἄρχειαυ ἐκ τῶν αἆγ- 
γξίων. : 

1]]] αοοϊάετε {ο]εί αι Ἰήπιογε {επαεδ εἳ 4πεαε [Πῦ- 

Μαπίίαε ἀϊ[ιοι]ίετ εκ Ῥυ]ιοπίρας τε]οῖαπί: αἀ[οεπάιηί 

επῖπι 11 α Γρίτία Ρεν {α[ιπι επ{Πο Γαδ]αία: ᾳποὰ Π ἴεπιμεδ 

εἰ αηαεῖ Απί, ἀπρετραπίατ εἰ οοπίτα [ρΙΠίηδ πποίπα 

Ρτῖας ἀε]αραπεαν ο παῑι ἰοίαπι α[ρεταιῃ ατίενίατα εσνγε[]ι 

απι. Ύεταπι ει Ιδίμγ ποχαπα {εηαῖ, ᾖπο ἴπ ΡΗΙΠΟΠΘ 

Ἱάπιογες 11 τεπιαπεαηῖ, {νε ενασμεπ!ιΙ.. 

ΙΧ, 

Ἠΐρογει ἱποιρίμπι πημ[εγίδµς φμίάεπα Ἱπαξί α ἰμπιδὶς εἰ 

Ῥετ ἆοτ[μπι εἰ πο ἵπ εαρμε, φεγµπι εἰ υἱγὶς Ρο/[ἔεγίως 

πιαρὶς οµαπι α ῥγίοτὶ ματῖε. Ποτγεπὶ επιετίοτα ππαβις 

οι απι ἰπιεγίοτα εοτροτίς, μὲ εμύίοτωπα, Γεπιοτωπῃ. δε 

ειίαπι εμεῖς γατα ἴᾷᾳ νεγο ρί]μς ἱπάίσαι. φιΐδιων αμ-- 

ἴεπι αἰίῖς γἱρεπί Γογια[]ε μἰοετίδι5, Ιπεὶριι επ να ομ]ῖ5ν 



πο 1ΠΙΙΟΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΠΙάΙΠΗΙΓΩΙΝ ΣΤ’ 

μιά. Οἶατί ΣΧ. [452.] «δἱ 'Κὰά. ΓαΓ. . (490.) 
Τὰ μὲν ἄλλα τῆς ῥήσεως ἐξηγησάμεθα κατά τὲ τοὺς 

αφορισμοὺς παὶ τὸ δεύτερον τών. ἐπιδημιιῶν.' τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ 
τελευτῇ προσκείµενον οὐκ ὀλίγα πράγματα παρέσχηκε τοῖς ἕξη- 
γήσαμένοις τὸ βιβλίον. ἄλλος γοὔνάλλως αὐτὰ γράφει, δηλοῦν-- 

τὲς ἅπαντὲες ὡς ουχ οἷόν τ ἐστὶ πιθανῶς ἐξηγήσασθαι τὴν 

ῥῆσιν, ἐὰν γε τὴν ἀρχαίαν φυλάττη γραφήν. ἐκείνη μὲν οὖν 

έστι τοιᾶδς:, ἐξ αὐτῆς δέ τινες τὸ ἴσως ἑλκέων. ὑπαλλάξαν- 

τες ἔγραψαν ὡς ἑλκέων, ἵν ᾖ παράδεύµα τοῦτ) αὐτὸ τῶν 

ἄλλων. οὐ γὰρ ἀφ ἑλκῶν µόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποστημάτων 

εἰς πῦον μεταβαλλόντων ῥιγοῦσι. καὶ μέντοι καὶ καυθέντες 

τινὲς καὶ τμηθέντες ἐθῥίγωσαν ἐπί τε τῇ καύσει καὶ τῇ 

τοµῇ.  τινὰς ὃ' ἐθεασάμην διὰ δριμὺ φάρµακον ἐπιτεῦὲν 
ἕλκευ ῥι]ώσαντας. αλλὼ πάντα τὰ τοιαῦτα ῥίγη φαινόμενον 

ἔχει Ἰὸ προκατάρχον αἴτιον. ἐτέρα ὃ᾽ ἐσιὶν ἐν τριταίοις 

καὶ τεταρταίοις πυρετοῖς καὶ πολλάκις ἅμα κρίσει γινόμενα, 

χωρὶς αἰείας φανερᾶς, ἐφ᾽ ὧν φασιν εἰρῆσδαι τὸ ῥίγεα 

ἄρχεταυ γυναιξὶ μὲν μᾶλλον καὶ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς. καίτου γὲ 

τοῦτο πρὠτον αὐτὸ Βαυμάσειεν ἄν τις ὕπως ἓν τοῖς ἀφο- 

Βε[ίαα Ἠυ]ας Γεγπιοηῖς Υοιρα οἱ Ἱπ αρ]ιοσί[πιῖς οἱ 1π 

Γεεαπάο 4ὲ ρορι]αχίβας Πιογρῖ5 ἀεε]αγανίπις, ὁεά αποᾷ 

Ίπ οαἱοο αἀ[εοίαπι ε[ι, Παιὰ Ῥαγαπι πεσομῖ Πδνί Ἠα]ας 

Ππιογρεαίίριις {ασε[αίς [φάει αλα αλ ϱα γουρα [οεῖ-- 

Ρἱέ, οπἹπθ8 ΙπΠαοεπίες [6ΓΠΙΟΠΕΙΑ νετ [εν Ππίετρτγείατί 

ἨΟΝ Ῥο[ΐε, { απίῖᾳαα Ἰεοίῖο Γεγνοίιν,. Έα νετο ΜΗ]α5ηιοά{ 

ει, εκ «πα ΠΟΜΠΙΙΠΙ εαπα Ρανγίοπι πημἰανογυηί, [ογια[]ε 

μἰεετίδις, [οτ]ροπίες, μὲ ιἱοεγίδιος πας 1 Ἱρίαπα αἰἴογιπι 

Πι οκεπιρ]άπα..  Ἀεαθ οΠΊπι αὐ α]οοτῖριι5 [ο]πα, Γεὰ εἴῖαπι 

αὐ/[οοβιρας ΓΠαρραταπίρας τ]ρεπί, οσα οἰἶαπα ποπ 1 βά 

εἰ [εοιί εκ υ[]οπο εἰ Ιποϊποπε τιραεγαπίς νΙΙΠ116 Ῥγαε- 

ἴοτοα ΠΟΠΠΠΙΙ09. οΏ αοτο Ῥ]ασππασυπι π]οσνὶ Γπρεγροβίηι 

χσι][[α, Ύοτιπα ΟΙΠΠ6Φ 14 Ροηα5δ ΤΙ6ΟΥ6Φ ΘΧΙΕΓΠΒΙΑ σαι{αΠι 

ενἰἀοπίειι Ἠαβθηί; αῖ νετο [απ ἵπ [εταπϊς εἰ οπαγ{απῖς 

Γορεῖριας αἳ ΡΙεγΙππαιια παπα ου ]αάἱοαΙοπήρας οἰίτα ππᾶ-- 

π][ε[ίαπι οαα[αια εχογίοπίος, ἆ6 αρα ἀῑσίανα Γα1[[ο ααπί, 

γήσοχεθ ἀποϊριαπί πηπ]Ιογίριις φαἶάθπι ππαρίδ αἱ γε]ίαα ἆθι-- 

οεμς Ρροβϊα. Εί φαάεπι ἱλλμά ἀρ[ανα Ῥγίπιο απἱερίαπα Ππ]- 



! 
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Εά. Οἶνατι, ΙΧ. [455.] ἳ : Ἐά. ΒΑ. Υ. (459.) 
- 2, ”.. ς .. » 

θισμοῖς, ἐἔννα μάλιστα τὴν ἑαυτοῦ γνώµην ἐνδείκνυται καὶ 
. ΄ 

ἀ ΔΝ ο ς/ / »”, 3 / ’ 

τὸν περὶ του ῥίγος λόγον ἐγραψὲν αποφηνἀαμὲνος καθόλου, 

χωρὶς διορισμοῦ τοῦ νῦν ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει διδασκο- 

µένου. Φαίνεται γὰρ εἰ ταύτῃ τις προσέχη τὸν νοῦν, οὐ 
΄ ’ Δ υ.) 3 “, ’ ’ - ; 

πάντα μόνον τα ῥίγη καθ ἕνα τρὀπον γίνεσθαι ὃδοξαξων 

ἐν τῷ λέγειν ἄφ ὧν δὲ ἄλλων ῥιγέουσιν, οἷον ἑλκέων, ἄρ-- ὁ ύμ Αν 2 
η 3 ” 3 Ἀ [ Ν - Δ 3 - 3. -” 

χεται ἐκ ᾿τῶν ἀγγείων, πρὸς τῷ καὶ αὐτὸ τοῦτο, ἐκ τῶν 
3 3, / . όν ,5 » 3 

ἀγγείων ἄρχεσθαι φάναι τὸ ῥιγος, οὔτ ἔχειν αντιδιαίρεσιν 

τοι προειρηµένοις. ἔνεστι γοῦν λέγειν ὡς ἓκ τῶν αγγείων 
ἅ υ , Δ ς/ / , - 3 παν 

μὲν αθχεσθαι τα ῥίγῃ πάντα, τουτέστι της ἕν αυτῃ Κακο- 
32 λ ” 3 π ἂν » 

χυμίας, αλλὼ φρίττει πρὠτα μὲν ὀσφὺς καὶ τὰ κατὰ νώτον, 
” [ η Δ 3 Ν 3 - 3, ] ’ 
ἔπειτα δὲ καὶ τα ἄλλα. διὰ τοὺτ οὖν ἔνιου μὲν μεταγρά- 

ψαντες τὴν παλαιὼν γθαφὴν οὕτως ἐτύπωσαν τὴν Άλέξιν. 

ἀφ ὧν δὲ ἄλλων ῥιγέουσιν, ὡς ἑλκέων, ἄρχεται ἐκ τῶν ἀγ- 
- 5 - “ 3, - 

γείων, ἵν ὃ λόγος ᾖ τοιοῦτος. ὕσα μὲν ἄνευ τόπου πεπον- 
{ :/ Ν 3 υ 3 ; 

Θότος γίνεται ῥίγη, τὴν ἀρχὴν ἐξ ὀσφύος τὲ καὶ νώτου 

λαμβάνει. τὰ ὃ᾽ ἄλλα τῶν πεπονθότων ἀφορμᾶται μορίων, 

ἅπερ δὴ καὶ αὐτοῦ τοῦ ῥίγους ἐστὶν ἡ αἰτία. τινὲς ὃ᾽ ἀντὶ 

ταίας Γαενῖί, αποπιοάο Ἱπ αρλονγ][πιῖδ, ταδὶί Πιαχκίπιο Γααπῃ 

αρβας Γεπιεπίϊαπ εκρ]ῖοαί εἰ 49 1Ίσογε [6ΓΙΠΟΠΕΠΙ {εοΙε, ἵπ 

ππϊνενίαπι ἄλαπι Ῥγοίαί [πε εᾶ, Ύ παπα 1π ῥγοροβίῇς νὲτ- 

Ρὶ6 εἀσεεί, 4εβμ]ῖοπε.  Ψϊάείαν παπιαε, β ἑα φαὶ οοἩ-- 

Πάἀετεῖ, Ηήρροογαίες ορΙῖπατΙ, ΠΟΠ ΟΠΙΠΕΒΦ Σἱ6οΥε5 Ἱπο ἵαπ- 

ἴαπι πηοᾷο βετὶ, 4πΠπη ἀῑσαί: α ο πἱρας απίεπι α]ῖς ΤΙΡΕΠΙ, 

{οτία[ζο πα]οει Ίρις, ’ ἀπεῖρὶς εκ να[ου]ῖς, α]ίνα 1ὰ φαοᾶ Ίιοο 

πρίαπι, εκ να[ει]5 1ΠείρεΓθ τίσοτεπι, ἀἰκι[6έ, πια]]απι ορ- 

Ῥοβίαπι απἰεαἶοῖς ἀῑνίποποπι Ἰαρεῖι. Ἰωσεῖί Πίααπο ἀΐσετε 

εκ να[οι] τΙδογε5 οΠ1Π686. οσίάπι Ἠαβοετα, 1ά ε[ πια]ῖς 

{αεεῖς Ππίτα να[ευ]α οοπίεμ[ῖ; Γεά ρτίπιατα ααῖάεπι Ἰαπιβί 

εἰ ἀοπί  Ρατίες ογγεπε, ἀεϊπάε εἰ τε]αια.  Ρτορίετεα 

ἨΟΠΠΙ]Ι γείεχεια [οπρίπτααι Ρεγπιμίαπίες Ἱία ΙθεοπΠεπι 

ἸπβηιπετπηΕ: α ας απἴεπι ας τίρεπε, τί π]οσγῖρας, 

Ἰποῖριέ εκ να[ευ]5, αί λιποί ογαιίο ΠΕ: ααἴεπήφιαε 

ῄπο Ίοσςο Ραΐο τῖδοχες Εαπί, α Ἰαπιρίς ἐέ ἄογίο {πΙΙὰΗα 

{απιαπ!: αἰ Ὑετο αβ α[εο[ῖ ραγΗει]ῖ εκογ]αΜίς, απαε 

Ῥίαπο οἱ {ρβις τ]ροτῖ οαμίαε [απί. Αα ν]οε Ίνα]ας ἆἷ- 
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Εὰ. οἶατί, Γκ. [ 450. 458. 1 Εά. Ῥα[. Υ. (189. 485.) 

τῶν ἀγγείὼν ἔγραψαν ἐναντίων, ἵν ἐφ ὧν ὁ πέπονθως τό-- 
πος αἴτιος γίνέταυ τοῦ ῥίγους, ἕλκων ἐφ᾽ ἑαυτὸν, ὡς φασι, 
κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν ᾧ ῥιοῦσι τὸ ἐκ παντὸς τοῦ 
σώματος αἷμα φανεῖταυ τὸ ῥιγος ἓκ τῶν ἐναντίων τοῖς πε- 
πονθόσυ µορίοις ἀρχόμενον, ἐναντία καλοῦντος αὐτοῦ τοῖς 

μὲν ἄνω τὼ κάτω, τοῖς ὃ᾽ ἀριστεροῖς τὰ (495) δεξιά. δῆ- 
ον οὖν γέγονε τοῖς γὲ προσέχουσι τὸν νοῦν ὡς ἐξ αὐτῶν 
ὧν µέταγράφουσιν, ἐπ ἐναντιωτάτας [4δδ] ἀποφάσεις 
ἄγουσι τὸν ἀήγο, ἔνιοι μὲν ἐκ τῶν πεπονθότων μορίων 
ἄρχεσθαι τὰ δίνη Ίέγοντες, ἔνιου ὃ᾽ ἐκ τῶν ἐναντίων αὐ- 
τοῖς, ἅπερ, ὡς αὐτοί φασι, τὰ ποθῥωτάτω. περὶ μὲν οὖν 
αἰτίας, ὡς εἴρηταυ πολλάκις, ἔξεστι τῷ βουλομένῳ . λέγειν 
ὡς ἂν Θέλη, τὰ φαινόμενα δὲ ἐναργῶς οὐκ ἔξεστιν. ἀνα- 
τραπήσονται γὰρ οὕτως αἱ τέχναι πᾶσαυ καὶ τῶν ἀνθρώπων 

ὁ βίο. Φαίνεται ὃδ᾽, ὡς ἐν ἀφορισμοῖς ἐδίδαξε, τὼ ῥίγη 

πάντα τὴν ἀρχὴν ἐξ ὀσφύος τὲ καὶ νώτού λαμβάνοντα καὶ 

τουτὶ τὸ νῦν προκείµενον ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ῥήσεως. εἰ 

μὲν οὖν ὁ συνθεὶς τὸ βιβλίον, ὧς λέγουσε, Θέσσαλος ὁ τοῦ 

οἱ]οπῖς, να[ομίῖς, οοπεγατἰϊς {οτἱρ[εταπε: αἱ ἵπ ᾳαἴρας α- 
{οοίας 1οοιδ σ]βοχῖδ αμοίοχ ε[ἰ, αἆ {ο αρίαπι, αἱ α]απέ, εο 

ᾳἩο τἰβεηί Ι6ΕΙΠΡΟΤΘ, αὐ Ὅπιπί οογροτο {απριίηεπι αἰίγα- 

Ἠθμδ, Ίππο τίροι οκ Ἰοοῖφ, «ιά ρα[ς [οάίριας οοπἰγαγ 

{ας Ῥτονεηῖχο νιάερίίαν, ἀρίο [αρεγίοπίρας Ἰπ[ετίογα, 

Απιβτϊς ἀεχίτα ᾿οοπίγατία ἀϊοεπίε, ἆαπ ἰδίίαν απϊπιαάνει- 

ἰεπίίρις ραίαπι εβ, εκ Εἱδ, αααο 11 ἵπ [οπἱρίατα ἴγαμδ- 

πιιίαης, 1 ΠΙΑΧΙΠΙ6 οοπΙγατίαδ Γεπίεπί]ας ογαίοπεπι ἰταλμ, 

ἨΟΠΠΙ]15 αὐ αΠεοί]δ ΠπιεπαΡτΙς, α1ς αὖ 1Πογαπα οοηϊγαγ]{ς, 

τίρογας οί α[Πεγεπιίρας; οοπἰχατία γεχο [απῖ, αἱ Τρί ᾱἷ- 

οηέ, 4παο Ιοηπβίιπαο ἀϊ[απι, , Ὀο οαι[α απάθεια, Ἡ! [αθ- 

Ρας ἀῑοίαπι ε{ί, Ιοεί νο]επίά τί Ἰαροί ἀῑσετο; {[εά ᾷο 

1 αιαο αν]άοπίεν αρραγεηί Ἠοι Ἰοεί: ἀα ΕΠΙ ΟΠΙΠ68 

αγίο5 ΠΟΙΙΙΠΙΠΊ(1ο νυἱία {αηάίας ενοτίεγεπίυτ. Ύενα, ξ 

Ἱπ αρμογηπαῖς Ρχοςίζ1{, ΟΠ1Π68Θ 1Ίσογθς εκ ΙΗΠιρΙ5 εἰ ἀονγ[ο 

ἀπ Ιπα. οϱαρετο ἀἰσπο[οιηίαν, Αίᾳπο Ἰ[ιά ἵπ ργαε[οπίῖα, 

1 Πμα ΡτοροΠί [εεπιοηίθ αἀ]εοίωνα, Ηρτὶ αποίος, αἱ α]αΠ!, 
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ΓΕ. Οπατι. ΤΧ. [455.] Γά. Ρα[. γ. (488.) 
“Ιπποκράτους εἶος, ἐν τοῖς τοῦ πατρὸρ ὑπομνήμασιν εὗρων 
ἐξεγράφατο, κακώς ἐποιῆσεν ἐγγράψας αὐτὸ τῷ βιβλίῳ. τὰ 

γὰρ ὑπὸ τοῦ πατρὸς κἐκριμένα χρόνῳ πολλῷ καὶ διὰ τῶν 
αφορισμῶν εἰς ἀπόφασιν καθολικὴν ἠγμένα βεβαιότερα 

φομιίδειν αὐιὸν ἐχρῆν εἶναι τῶν, ὑπότ ἐξήτει, πρύσθεν οὐ-- 
ῥέπω γινωσκομένων. εἰ δ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ προσεγραψε τοῦτο, 
πολὺ χεῖρον ἔπραξε, τὴν τοῦ πατρὸς απόφασιν καθολικὴν 

διασιρέψας ἐπὶ τὸ φαὔλον. εὲ ὃ᾽ ἄλλος τις τῶν μετὰ Θέσ- 

σαλον ἔγραψε τὸ βιβλίον τοῦτο, κακῶς ἐκεῖνος ἐποίησεν. 
καὶ γὼρ ὡς εἴρηται πολλάκις ἡ πεῖρα κρείττων ἐστὶ τῶν 
ἔναργῶς φαινομένων, οὐχ ὃ λόγος, ὃν ἂν ἕκαστος ἑαυτῷ 
πιθανῶς ἀναπλάση. τοῦ γὰρ ὅτι δὴ /ίνεταυ τόδε τυ 
συμφωνηθέντος ὃ λόγος ζητεῖ καὶ διατείνεται. τοῦ ὃ) ὅλως 

φαινομένου }ἰνεσθαυ ληρῶδές ἐστιν ὡς γενομένου λέγειν 

αἰτίαν. εἴρηταυ δὲ καὶ ἄλλα τινὼ τοῖς ἐξηγηταῖς εἰς τὴν 

προκειµένην ῥῆσιν. αλλ ἔγωγε πολλάκις δη παρητησά- 
σάµμην ἁπάντων µμεμνῆσθαυ καὶ μάλισθ ὅταν αὐτῶν 

Τ]ε[[α]πς Ἡιρροογαῖῖ Πας, Π 1π Ραϊτί οοπιπιεΠίατ]]5 16-- 

Ῥετίαπι ἀε[οηρΗί εί Ίμγο Ππίεν[εγιῖί, ππα]ε {εοῖί; Παπ 8 

Ραίτε Ίοήρο Ιεπιρογα ἀι]ιά]σαία αἱ ρε; αΡΗΟΤΙΓΠΙΟΦ 1π 6ΟΠΙ-- 

ΠΠΠΠΕΠΙ απιποΙαΙοπεπι τεαοία Πγπιῖογα 1ρ[απι Ριίαγε ΟΡΟΓ-- 

{πὶς απαπι Ἠ]α, αΎωαε ἆαπι (ΠαετεγεΠίΙχ απίεα ΠοΠάπι 

οοσπο([οεβαπίαΣ, ΌὨιοά {Π 1ρ[ε εκ {6 1 αἁ[οτίρΠί, Ίοπσα 

᾽πηα]ας Ῥεοσαίμπι οοπΙπΙΙΠί Ρραΐγῖ 6ΟΠΊΠΙΠΠΕΙΗ εΠιΠοἶαί1οηθι 

Ἰηνετίεμς αἴᾳπθ ἆερταναηδ. Αἱ { ααἱἹδρίαπι ας Τμε[α]ο 

Ῥο[ιεγίος Ἡρτηαπι Ίππο [οπρβί, πια] εἰ Ἴρίο {εοῖι. Όΐ 

εΠῖπι [αερο Ι{εΓανΙπιδ, εχρετιεηίῖα ΤΕΤΗΠΙ εν]ἀεπίεν αρ- 

Ῥατεπίίαπα Ίπάεχ εἰ, ποπ ταίίο, α παπι ΠΡΙ απαδᾳπῖδᾳθ 

νετ][ιππ]ίετ οοπιππεπίης {αοπί. ἈΝαπ απππα ααπ]ά Ποτί 

{απια Πε, ταἰῖο Ἱπνεβῖιραί, αἴααε 1ά ία ε[Πο εοηἰεπά(ξ; 

απατά. απῖά απίεια Ῥίαπο Ποχί οοπ[ρίΙοηχ, Πμηραίογία οἳ 

Γαρεγγασοια οπα[ῖω ο, απαο 1ρ[άπ Ποτί οαι[ατα αἴεγεης 

ἀῑσαί. (αείεγαπα εἰ αἰία απαεάαπι αὐ Ππίοτργεῖιδιι 1η Ἰαο 

Ρατίο ἀῑεία [αηΐ, [εὰ ερο Ίαπι [αερα οπιηίαιη πιοβαη]{Πα 
΄ 
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Κά. Οµασί. ΥΧ. [451.] ς Εά. Βα[, Υ. (492.) 
τὰ πιθανώτατα δόξαντα εἴἶναν βασανιζόµενα φαίνηται 

ψευδῆ. 

κ. 

Κεφάλαιον ἐκ τῆς γενέσεως καὶ ἀφορμῆς καὶ πλείστων λό- 
γων καὶ κατὰ μικρὸν γινωσκομένων συνάγοντα καὶ πατα- 

µανθάνοντα, εἰ ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοισιν καὶ εἰ μὴ ὅμοια 

αλλήλοισίν εἰἶσιν, ὡς ἐκ τῶν ανομοιοτήτων ὁμοιότης γένη- 

ται µία, οὕτως ἂν εἴη ὁδό. οὕτω καὶ τῶν ὀρθώς ἐχόν- 

των δοκιµασίη καὶ τῶν μὴ ἐχόντων ἔλεγχος. 

Οὐ τὸ προστάττειν ἃ νῦν εἴπεν, ἀλλὰ τὸ πράττειν ἐπὶ 
τῶν νοσούντων αὐτὰ δύσκολον, ὅλως γοῦν τῆς τέχνης τὸ 

κεφάλαιον ἐν αὐτοῖς ἐστιν. ἐάν γάρ τις ἀκριβῶς εἰδῇ τήν - 
τ΄ ἐκ πρώτης γενέσεως φύσιν τοῦ νοσοῦντος, ἐκ τίνος τὲ 

νῦν αἰτίας νοσεῖ παὶ διὰ πολλῶν λόγων κατὰ μικρὸν γινω- 

σκοµιένων, ἐπισκοπούμενος τάς τὸ Φαινομένας ὁμοιότητας 

γεοι[ανϊ οἱ πιαχίπιο ΟΠΠ 6, «186 γογ][μπι]]α εἶζο νιἆε- 

Ῥαπίας, αἆ εΧάΠΙΕΠ τεάαοίας {α]ία ε[ἴε ἀεριεμεπάσπίν. 

ΧΧ. 

Θαρμι εω οτὲι εἰ οεεα[ιοπε εἲ ρ]μγιπιίς [επποπίδις εἰ ραι- 

ἰαιῖπι εορηῖες οοἰίφεπίεπι εἰ ρεγάίΓοεπίετῃ, απ [πε[ία 

ἴπιεν [ο [πι. Ειβ πο [πη[ία ἴπίεγ [ε [ίπε, εαω α[[- 

πα μιάϊπίδις [παἰειιζο Ἰιαι μπα. οδὶίο μίιε [ιε υία. 

δίο εἰ Τεοίε [ε Παδεπείμπα μχοδαιο εἲ Ἰοπ Τεοίε Τε- 

ἀατριείο. 

Χοηπ Ύᾳπάαε Ἠππο ἀῑκιί ῥργαθοῖρετε, [εὰ ο 1Η ἄεστο- 

ἰαπίῖριις εσ[εφιῖ ἀ[ίοι]α οβ; Ρτον/απα [αηε απῖς [άπΊπια 1π 

1ρ[16 ε{ι. απ ΠΠ αἱ αοοιιγαία Ἰαροταπῖϊ παϊίαταπα α- ρτῖ- 

πηο οτία οοβηονεγί εἰ εκ αα Ἠιπο οαι[α Ἰαροτεί εἰ ρε 

π]{ος ΓΕΓΙΠΟΠΕΝ ραι]αίίπι οορηῖίος ενιάεπίες Πα ἆῑπες 

οἱ ᾳπας ἀπ αᾶίπος ε[ζαο νϊάσαπίαν [ρεσιίαης, α]ἷα Φ1ο- 



Κάῑ ΓΑ4ΙΠΝΟΣ ΤΙΣ 4ΤΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤ.  ϐ3 
ο. Ε. Ο]λαχι, τχ. [455. 454. ] Εά. Ρα, γ. (4595.) 

καὶ τας ὁοκούσας ἀνομοιύτητας εἶναυ καὶ τᾶλλα τὰ διὼ 

της ῥήσέεως εἰρημένα καλῶς εἐρίσκη, Θεραπεύειν οὕτως δυνή-- 

σειαι κάλλιστα. σκεψώμεθα οὖν ἅπαντα τὰ κατὰ µέρος, 
αναμιμινήσκοιτες μὲν ὅσα δὲ ἄλλων ἐπὶ πλέον ἐξειργάσμε- 

θα, προστιθέντες ὃ᾽ αὐτοῖς εἴ τι λείποι. τὸ μὲν οὖν ἐπί- 

στασθαι τὴν ἐκ τῆς πρώτης γενέσεως ἑκάστῳ τῶν Θερα- 

πευοµιένων φύσιν είρηται καὶ δέδεικχται πολλάκις ὅπως ἄν 

τις κάλλιστα πράετῃ. δέδεικται δ᾽ οὐδὲν ἦττον ἃ χρὴ περί 
τε ιών πεπονθύτων τόπων καὶ τῶν συμπαθούντων αὐτοῖς 
ἐπίστασθαί τε καὶ διαγινώσκειν ακριβώς ἐπὶ τῶν νοσούντων. 

ὥσπερ γὲ καὶ περὶ τῶν αἰτίων ὕσα γὲ προκατάρ- [451] 
χοντα καλοῦσι καὶ ὅσα προηγούμενα καὶ ὅσα συνεκτικά. 
δέδεικται δὲ καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο τὸ βιβλίον, ἠνίκα ἔλεγεν ᾿ 

"4 περὶ τὸν κάµνοντα οἰκονομία, τίνα χρησίµως ἄν τις 
ἔκ τῶν τοῦ κάμνοντος λόγων ἀθροίσειεν εἰς τὰ τῆς τέχνης 

έργα. καὶ μέντοι καὶ ὡς ἐκ τῶν κατὰ µέρος ἓν αὐτῇ Θεω- 

θυυμένων ἐπισκοπούμενον τὰς ἀνομοιότήτας εἰς μίαν ἄγειν 

παθύλου τὲ καὶ κοινὴν ὁμοιότητα προσήκει. τὰ πλεῖστα 

ᾳπ6 Τα Ρτοροβ!15 νεχρῖ επαγταία Ῥεπο Ππνεηίαί, Ί[ιο Ίαπα 

ορΏππο οµχαχε ροίετῖ. Οπιπία Παπ οοπίεπιρ]επαάτ Π-- 

βυ]αίμτη, ε, 4ιῑαθ Ῥες αἰῑα νο]απαῖμα. πῬεχίς Ῥεγίγαοίαν]-- 

ΠηἨδ, 1Π ΙΠΕΙΙΟΣΙΑΠΙ τενοσαπίες εἰ 1ρΠ, { απ ἀε[βεῖαί, -λ 

αἀ)ιοιεπίες, Τρβιίτι οµ]δααε εοταπι, αι ουγεμίας, παϊια- 

τάΠ1 α Ῥτίπιο ονία [απ ἆεθετε ρταεοερίπαμς, [αερίάδᾳιο 

αἱ ορίῖπια απἹδρίαπι 14 {αοῖαί ο[ιοπάιωιαδ. ΟΠεπ/[απι ε{ἲ 

απίοπα Ἠαμά ππ]παδ, ααε ἆε Ῥτϊπιαγίο αΠεο[ῖ 1οοῖθ εἰ Ρε 

ν1Π οοταπιαπΙσαΙοηεπα Ιαε[ς [οἶγα εἰ εχουΠίε ἀἰρπο[ίοεγα 

ΙΠ εργο οροτίεαί, απεπιαάπιοάμπα εἰ ἆ4ε οαμ{ἱ, αιιᾶς 

απεϊποιριεπίες νοσαπί εἱ πα αηίερτε[ας εἰ αάδ οος- 

επίχίοε. ΟΠιεπίαπαι ε[ῖ ῥΡταείετεα εἵ 1η Ἠοο 1ρτο ααάπι 

ἰγαδιία εβι οἶτοα αερτοἰαπίεπι οεοοποπιῖα, ὅπαε μίας 

απἹερίαπι εχ αερτῖ [ετπιοπίρας αἲ αγἰῖδ οροτα οο/]ΐδετε Ρρο(- 

Πι, Οἱ ο[ἶαπη ᾳαποά ες βΠησα]ατίραδ 1Π 1ρία οοπ[Πάεγαί1ς 

[ρεου]απίεπι ἁ Παπά ἶπες αἆ ππΠαπα πΠῖγει[αἰεπι οοηπηϊι-- 

1επηιιο Ππλπάἴποπα χεάῖσετο οροχίεί, ΕΙιχΙη8 νετο 
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δὲ τῶν ἐν τούτοις τοῖς βιβλίοις γεγραμµένων ἐστὶ χρήσιμα, 

τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς εἰρημένον αὖθις ἀνομοιότηιας τούτοισε τὴν 

ἀπὺ τῶν καθόλου καὶ κοινών καὶ ὁμοίων εἰς τὰς διαφορᾶς 
τομὴν ἐνδείκνυταυ. δέδεικται ὃ᾽ ἡμῖν καὶ τοῦιο κατὰ πάν- 
τα τὰ µέρη τῆς τέχνης. ἐν μὲν τῷ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν 
συμπτωμάτων, ἐπὶ τῆς τοῦ γένικοῦ συμπτώµατος. οὕεως 

δὲ κῴν τοῖς περὶ διαφορᾶς τῶν σφυγμών καὶ τοῦ σφυγμοῦ. 

ἀλλὰ καὶ κατὰ ταύτας τὰς διαφορὼς πάλιν ὁμοιύτης ἐστὶ 

καὶ τέμνεταί γε πάλιν ἑκάστη διαφορὰ, καθάπερ ἐδιδάξα- 
µεν, εἰς ἄλλας µερικωτέρας διαφορὰς, καὶ αὗται πάλιν ἔχου- 

σιν ὁμοιότητας τινας. κατὰ τοῦτ οὖν εἰπὼν αὖθις, τὰς 
ἀνομοιότητας τούτοισιν, ἐπήνεγκε καὶ εἰ ὅμοια ἀλλήλοισιν, 

ἵν ακούσωµεν περισπασθέντος τοῦ κατὰ τί. βούλεται γὰρ 
ἡμᾶς }ινώσκειν τὼς ὁμοιότηιας, αἵπερ εἰσὶ διαφοραὶ, κατὰ 

τί πάλιν ὕμοιαί εἰσιν ἀλλήλαις, ὡς ἐκ τῶν ὁμοιοτήτων ὁμοιόύ- 
της γένηταυ µία. καὶ γὰρ αυτὴ καθ ἑαυτὴν ἑκάαστη δια-- 

φορὰ κοινὴν ἔχει ὁμοιότητα καὶ πάσας ἡᾗ γενικὴ πέριλαμ- 

εογαπ1, 4ααθ ἵηπ Π]ς Ἠργις [οπρία [μπῖ, π[α νεπῖτο [ο]εΠί. 

ΑΙ αιοᾷ ἀείποερς [οπρίωπα ε[, τσιπ ἀἰ[παιλιπάτηες 

μῖ5, αὐ απίῖνετ[α]θιςδ, οοπιππμηίβις οἱ (μηίρας 1 ἀῑῃε-- 

τεηί]α5 ῬαγΗοπεπι βρπϊ]ῃοαί. ΟΠεη[απι ε[ὶ απίεπι Ίος ἃ 

πουῖς ἴπ οπιηίριας ραγίίραθ αγίῖθ, 1π Ιρχο 4ο ἀῑ[ετεπίῖα 

Γυπιρίοπιαίαπι, ἆ4ε οοπιπιηῖ [πιρίοππα[ϊ ἀἴνιβοπο, ἀἴα 

ᾳποφπε εἴἳ ἴπ Πργὶ ἆε ρα] {ααπα ἀππεγεπία, ἆε ρΗ]{ι5 1π 

υηϊνεγ[απι «βΙποίϊοπα αοϊαπα ε[. Ύετυπι εἴ Ιπίε; ας 

ἀϊΠεγεπίῖας ταγ[απι [ΠπιΠιπάο ε{ί, Πετάπιαπε Πησα]αο ἆἱ- 

{εγεπίϊαο, πμί εἀοομΙππαςδ, 1Π α]αδ πηασῖς ραχίϊοι]αγες ᾱἱ- 

{ογοηί]ας ἁἰ[βιησαιπίας, 1ἴοπι εἳ Ί[ίας αιιαδάαπαι µαβοπί [ιπηῖ-- 

Πά(πον, Ιάοίνοο ἰδίις αααπι ἀῑκοτίε, τατ/απα ἁἰ παν ]ττα-- 

ἀϊπες 5 [αρ]απχῖῖ εἰ απ Πηῖ]α Ππίεν {ε, αἱ Ππίε]Ιραπις, 

ἀείοεγε Ἠααοο εινα, γε ομῖᾶ, νυ]ί οπίπι 108 εοσπο[αοτα 

ἀπ πάπος, 4 ας πἰάσι [απ ἀἰ[Πογεπίῖας, Ῥεχ αυῖά 

Πίεταιη [πι]]ες Ίπίεν {ο βπί, τα οκ ἀπ ιΦτηῖθας απα 

Ππιλαάο Πας; οἰδπίπα Τρία Ῥεν {ο ππα(άε(ο ἀπεγεπίτα 

ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ Επι αάἵποπι Παξοί, ΟΠΙΠΘδ(16 Ρειεγαἰοδ οΟΠΙ- 
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βάνει. καλῶς οὖν εἶπεν αὕτη, { γὰρ ὁδὸς, ὀρθὴ κατὼ 

πάσαν δηλονότι τέχνης σύὐστασίν ἐστιν, ὡς ἔμαθες. κεκλή-- 

κασι δὲ οὐχ ὁδὸν, αλλα μέθαδον οἱ μεῦ Ἱ/πποκράτην τὴν 

τοιαύτην ὅδον, ἐξ ἧς καὶ τῶν ὀρθῶς πὐρρακορενῶν τὲ καὶ 

γνομένωη ἐν ταῖς τέχναις δοκιμασία παὶ τῶν οὐκ ορθώς 

ἐχόντων ὁ ἔλεγχος γίνεται. 

καὶ. 
Αἱμοθῥαγίη ἐκ ῥινῶν ἢ τοῖσιν ὑποχλωρομέλασιν ἢ τοῖσιν 

ἐρυθροχλώροις 1) τοῖσιν ὑποχλώροισιν. 

Οὐ πρόσκειταυ τῷ λόγῳ πότερον γίνεταυ μᾶλλον ἐν 
ταῖς γόσοις ἐκ ῥινῶν αἱμοθῥαγία τοῖς εἰρημένοις ᾖ μᾶλλον 

τών ἄλλων ὠφελεῖ τούτους. αλλ οὐδὲ τίνας λέγει τοὺς ὑπο- 

λωρομέλανας εὔδηλόν ἐστιν. ὡς γὰρ εἶπον ἤδη πολλάκις, 

είωθασιν οἱ "Ἕλληνες ἐπὶ τῶν φυτών τὸ χλωρὸν λέγειν ἀπὸ 
τῆς χλόης καὶ τοῦ ταύτης χρώματος ὧρ τὰ πολλὼ, κατα- 

ΡΙεοβίπτ. Ἠεοίο ἀβίίας ἀῑχΙ: Ίαδεο εΠπΊπι γία τεοία 1Π 

οπιπῖ [οἴ]]οεί αγ οοπβΙ(πίΙοπε, τί ἀΙάῑοΙβα. ΑΡρε]]ανοε- 

ταηπί απίεπι Ἠαπο νίαπι ρο[ίεΓίογε Ἡϊρροοσταίο ποπ νίαπι, 

Γεά πιεἰμοάαπι, εκ Ύπα τεοίε Ιπγεπίοταπι εἱ Γαοίογπα 1Π 

θχΙ]ρα5 Ρτοβαο ει, ποπ τεοἰο αιίεπα {ο ΠαβεΠιιΠι τε- 

: ἁατρι[]ο. 

ΧΧΙ. 
δαηρμϊπις ἄε πατίδις Ρτο[μ[το αμί ἵῖς, ομὶ [ιρυϊγίάες πὶ- 

δτίφµο [μπὲ, αμε ἴ, ομὶ τιῦτὶ εἲ νιγίάες αμὲ [ιδυϊγίάιδις, 

ΊΝοπ ε[ῖ Ίπ]ο Γογπτοπί αάάππα π{γηπα πιασΙδ 11 ΤΠΟΓ-- 

Ῥις Παί [απραϊηῖ ϱ πατῖρας Ῥτο[ι[ίο ἀῑοίί Ἠοπιίπίρας, αἩ 

τηαρῖς ϱΠΒΤΏ αἱος 1ϊο Ίαναι. Ῥεά πε(ιε Ύ.ος ΙΠίε]σαί 

Γαμνιτιάες εἰ πΠίστον οἰαταπν ε{[ι. Ίναπι, παἳ [αερίας Ίαπι 

τερείμπα ε{ἰ, Ἱπ [Πχρίρας τὸ χλωρὺν, 1 ε[ι νἰγίάε, απὸ 

τῆς χλόης, 1ά εἴι αὐ Ἱετρα, ε]άδᾳμε οοἶοτε Οναεοὶ Ρ]ε- 

σΑΙΕΝῦΟ5 ΤΟΜε ΧΝΙΙ, ΡΑΒΒ 1. ιὀ 
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χθώµενου δὲ καὶ πᾶν τὸ εὐσθενοῦν καὶ τὴν οἰκείαν ἔχον 
εὐεξίαν οὕτως ὀνομάζουσιν. ἔστι ὃ᾽ ὅτε καὶ τοὺς ὠχροὺς 
προσαγορεύουσι χλωροὺς, καὶ νῦν οὕτω δοκεῖ τισὶ τῶν ἐἔξη-- 

γητὠν ὃ “/πποκράτης «εἰρηκέναυ χλωρομέλασιν, ὣς εἰ καὶ 

᾿ ὠχρομέλασιν εἶπεν. αὐτοὺς δὲ τούτους ἔνιοι μὲν ἔπιτηδειο- 
τέρους εἶναι πρὸς αἱμορῥαγίαν φασὶ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς 
ὠγρᾶς χολῆς, ὡς ἀναστομώσαι δυναμένης ἀγγεῖον διὰ τὴν 

ὁριμύτητα. τινὲς δὲ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον διὰ τὸ μοχθηροὺς 
ἔχειν χυμοὺς κενώσεως δεοµένους. ὡσαύτως δὲ καπὶ τῶν 

ἐρυθροχλώρων διέστησαν, οἱ μὲν ἑτοιμοτέρους εἰρῆσθαι 

πρὸς αἱμοθῥαγίαν αὐτοὺς φάσκοντε, οἳ δὲ ὠφελεῖσθαυ 
μᾶλλον. ἐπ ἀμφοιέρων δὲ [455] κοινὸν μὲν τὸ πλεονά- 

ξειν τὴν ὠχρὼν χολὴν, οὐ κοινὸν δὲ τὸ μµελαγχολικώτερον 
μὲν αὐτῇ μεμίχθαι χυμὺν ἐν τοῖ χλωρομέλασιν, αἵματι- 

κώτερον ὃ᾽ ἐν τοῖς ἐρυθροχλώροιφ. ἔνιοι δὲ ἐρυθροχρόους 
γράφουσι διὰ τοῦ ϱ, τοὺς τὴν ἐρυθρὰν ἔχοντας χρόαν δη- 
λοῦσθαυ βουλόμενου. τρίτων δὲ (484) εἰρημένων τῶν ὑπο- 

ταπη(ιθ ἀἴοετε οοη[αεγεγηπί; αραίεπίες απίειπ ΟΠΙΠΟ ν]- 

δεπο οἱ Ῥοπί Ἠαριίις Πα ποπΙπαηί. Ιπίετάμπα νετο εξ 

Ραἰ]ϊάος υ]τιἀες αρρε]]απί, αίᾳπο παπο Πα εχρ]απαίοτίρας 

νιάοίαχς Ἡιρροογαίεθ γυΙγίάες εἰ πΠῖρτοῬ αοοορῖ[α, ἵαππαπι 

Π ρα]]]άος εἰ πίργον ἀῑκ]Ιεί. Ἠος 1ρίο γετο η 

Γαπρα]ηῖς ΡγοΠανΙο πιαρῖς οὐποχίος ε[ε οοπίεπάππῖ, αιοά 

Ρα]]ιάα ΟΙ] οὐπι [αηραῖπο Ρρεγπιϊχία Πί, αᾳὐαο να[οα]απι 

Ρο([Πί αοτ]πηοπῖα [πα Υ6οΙΙάετε; α]ῖ 1ος πιαρῖ5 Ἰαναγῖν ᾳπο- 

η]απα Ῥρταν]5 Μαππογῖρις εναοιια[Ιοποπα τουμ]γεπέίριας α[]ααπί, 

Ρατίτεν οἱ ἆ4ε ταῦγῖς νΙγιάιβαδααε νοσα!ῖς ἁ[επιῖαπε, α]ι- 

ααἱ αἆ [απριϊπῖς ε[ι[ίοπεπα αρίίογες 1ρίον ἀῑοίος ε[[ο α[[9-- 

τεηίθς, α]απῖ εα 1ο ]αηναγὶ παδί,. Φε αἱτίδᾳιιθ ΟΟΠΙΙΗΠΠΘ 

απάεπι ε[ὶ Ρε ΡαΙ]]άα αριπάατε, ὮἩἨΟΠ ΟΟΠΙΠΠΙΠΘ αιίαπα 

πιαρῖ5 ππε]απο]μο]οιπι Γαουυμπι 1ρΠ αἁπαϊκίαπι ε[[ο 1 νΙτ-- 

ἀϊρις οἱ π]ρτῖ νοσα![ῖδ, πηαρὶ [απρυίπεπι Ύετο ἵπ ταβγῖς 

εἰ νἱγίάιρα. ἸἈΝοππι]] {[απε [οπριπὶ ἐρυθροχρόους Ρος 

Ἠαπο Πτεγαια ϱ, ταργαπι Ἰαβεηίον οο1ογειη [Πσηϊβοαγϊ νο- 

Ιεπίεθ. Αἲ (εγίο ἀῑοίον [αργιγϊάες εί Ίου Ίοσοο ἀπίε]ΙριιπΕ 
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χλώρων ἀκούουσι μὲν κάνταῦθα τοὺς ὑπώχρους . ἐνδεικνυ- 

µένης δὲ τῆς φωνῆς τοὺς βραχίους ἔχοντας ὠχρύτητας, τίνε 

ταύτην μεμίχθαι βούλονται παραλείπουσιν. εἰ μὲν γὰρ µε- 

λανότητα, τούτους πρώτους αὐτῷ λελέχθαι φασὶν, εἰ ὃ᾽ 

ἐρυθρότητα, δευτέρους. µήποτ οὖν, ὅταν λευκότητι μιχθῆ, 

καλεῖ τούτους ὑποχλώρους. ὃ δὲ λευκόχροος οὔθ᾽ ἔτοιμός 

ἐστιν εἰς αἱμοθῥαγίαν οὔτε τῶν προειρηµένων ὠφελεῖται 
μᾶλλον. 

κβὶ. 

ΛἈραχέα ὑφέντα παχῦναυ ξηρά. 

Αὕτη μὲν ἡᾗ παλαιὼ γραφή" οἱ δὲ περὶ τὸν «Σαβῖνον 
οὐ βραχέα Ἰράφουσιν, ἀλλὰ βραχίονα, καὶ φασιν ἀντισπα- 
σεως ἕνεκεν ἐπὶ τῆς ἐκ ῥινῶν αἱμοθῥαγίας ὀνινάναι τὴν 

ἀπὸ βραχίονος φλεβοτομίαν, οὐ μόνον ἰδίαν ἐξηγούμενου 
γραφὴν, ἄλλα καὶ πιθανώς αξιοῦντες ἡμᾶς αἀκούειν τὸν βρα- 

Γα0ρα]]]άος : [εᾷ απἩππ νοχκ 1πᾷϊοεί πιοάΙοαπα 1ρ[ο Ἡαβετα 

Ῥαἱ]ογοπα», οπίπαπι Ρρειπιϊκίαπι 1]]ηπι ε{[[ε νε]πί, [Π]επιῖο 
Ίταη[εμηί: παπα ΠΠ πϊρτιίϊαθ, ο ΡΤΙΠΙΟ5 αἲ 1ρῇΠ5 ἀῑοίο 

ε[ε α]απῖ; Π τοβοσΙ, Γεοιπάο8. Εοτίαα Ισίίας, απσα αἷ- 

Ῥουί π]χίας ε[ὶ ρα]1ος, Πίος [αῬνιτ]άος νοσαί, Ὑεταπι αἱ 

οοἱοχῖδ Ἠοπιο Ἰαιά Πα πιω]ίαπα [αηρυ]ηῖ ϱ ηατίρμθ Ρτο- 
Ώμνιο ορποχίμς ε[ῖ, πεφιθ Ππιαβὶδ αωαπι Ῥταεᾷἰοὰ αἩ «ο 

Ιεναίυγ. 

ΧχΧ]. 

Έατητα τεπαεεεπίεπι ογα[]ωπ Γαοετε οροτεεῖ αγιᾶς. 

Ἠαεο απ]άεπι γείας Ἰεοίῖο ε[ι, δαβιπί απἴοεπι ἁῑ[οιρα]α 

ΠΟΠ Ἱεριπί βραχέα, Ἰὰά ει Ῥατυπι, Γεὰ βραχίονα, 1ά εἴ 

Ῥτασμίαπα, ἀἰοιπίααε τεἰταοἰΙοπῖ οαιία Ἱπ [απραϊηϊς ἆ9 

ηατΙΡΗ6 εγιρίΙοπς νεπαε Ῥτασ]Ιϊ [εοίίοπεπι Ῥτοάείε, ΠΟΠ 

Γο]απι Ῥτορτίαπι [οτἱρίατάπι ἀπίετρτείαηίεἙ, [εὰ εἰῖαπι γετῖ- 

Ε 3 
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χίονα ὑφέντα .λελέχθαυ περὶ τῆς ὧπ ἀγκῶνος φλεβοτομίαο. 

ἐγὼ δὲ τὴν μὲν τοιαύτην φλεβοτομίαν ὠφελοῦσαν ἱκανῶς 
οἶδα τὴν ἐκ ῥινὸς αἱμοθῥαγίαν ἀμέτρως γινομµένην, ἄντισπῷ 
γὰρ αὐτὴν καὶ κωλύει γίνεσθαι. οὐ μὴν τήν γΣ τοῦ Ίππο-. 
κράτους ῥῆσιν ὁρῶ τοῦτο δηλοῦσαν, ἀλλὰ τὸ βραχέα ὑφέντα 
λέγειν ἔοικεν, ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν ἐξηγητῶν ἤκουσαν, ἐπὶ τοῦ 

συγχωρήσαντος βραχέα τῇ ῥύσει τοῦ αἵματος, οὕτως καὶ 
ἐπὶ τὸ παχύνειν αὐτὸν µεταβαίνειν. ἐπεὶ ὃ᾽ οὐχ ἁπλῶς 

εἶπε παχῦναι, οὐ μεθ ὑγρότητος, ἀλλὰ μετὸ ξηρότητος τὸ 

αἷμα τινὲς παχῦναι ξηρῷ κατὼ δοτικὴν πτῶσιν γράψαντες 

ὑπακοῦσαί φασι χρῆναι τῷ φαρμάκῳ. ᾿ τοῦτο γὰρ κκ τῶν 

ἐπιφερομένων δηλοῦσθαι τοῖς διηγουµένοις συμβουλὴν εἶναι 
περὶ τῶν συνεχῶς αἱμοςῥαγούντων οὐκ ἐν νόσοις, αἄλλὰ 

ἀνορθωκόσιν ἐπὶ τῆς διαίτης ὁ λόγος ἀναφαίνεσθαι δοκεῖ, 

κέλεύσαντος αὐτοῦ ἐκ τῶν παχυνόντων μετὼ ξηρότητος εὔ- 

χυμον τούτοις ἐργάξεσθαι, χόνδρὀν καὶ ἄμυλον εἶναι λέγουσυ 

. 

ᾖαι]ίεν πο ΙΠῖε]]ρεγτο Ῥοί[[ε νο]επίες, Ῥτασμίαπι τεπιῖζ- 

ἴεπίοτα, ἆθ νεπαφ ἵπ οπΡΙίο [ο]αίίοπο ἀῑοίαπι ε[ε. Ἐσο 

νοεγο Πιι]αδπιοάϊ γεπαο [εοίῖοπεπι [αησιϊπῖδ ἆε πασίρας Ἱπι- 

πιοβῖοο Ῥχο[α[ιοπή ρχοᾶε[[ε [α[ῖ πονῖ: χαἰγαμῖξ επῖπι Γρ[απα 

εἰ πε Παΐ Ιπιρεάϊπεπίο εΠ, Αἰίαπιεπ Ηιρροοταῖῖ Ἰουι- 

Ποπεπι 1ᾷ ΕΧΡΟΠΕΤΘ ΠΟΠ νΙἀάεο; [εά Ἠαεο Υειρα, Ραγαι 

γεπηεηίεπη, 1π επι [επίαπα, αἱ Ῥ]αγιπι ἀπίεγργείες ἆς-- 

οερεταπί, ἀῑχ][ε ν]άείας, ιἱ [ο]]οεί [απσιϊπῖς Πακ Ῥα- 

τάαι οεάεηίες, [Πο ἀεἰπάε εἰ αἆ Ἱρ[απι ογα[πογεπα ε[ῃοίετ-- 

ἁ πι (ταη[οβπημς. Αί ααῖα ποἩ Ππιρ]]οῖίεν ἀῑκιί, [απραϊπεια 

οταΠαπι {ασςγθ, Ἡοπ ομπι Ἠιπιζλίαίε, [οά οὔπι Ποοϊίαϊθ, 

αἰῑφαῖ ογα[απα {αοεγα ατ]άο, 1π αβ]α[ῖνο οα[α [ογρεπίςας, 

Γιρ1π{ο]11σΙ οροτίετο α]απί, πιεάϊσαπιεπίο: 14 οπῖπι εἵ εκ 

Ἠ] Ύπαο [αμποοίμπίας ἀεο]ατατ, Θεά απἱ νο]απί ἴπ 

Ῥταεπη][ῇς νειρῖδ, 1 αιὶ [απριϊηϊς ο παγίρας Ῥτοβανίο 

οοπΙπεπίεχ Ἰαροταπί, ποἩ 1π πιοχρίς, [εὰ η πΠπά ποπ ἆθ- 

οππιρυπῖ, οοπβ]απι ἆατὶ, 16 ἆςο νΙοίαβ ταίῖοπε [6ΥΠΙΟ Ἱπ- 

(ε]ρεπάας ν]άείας, Ἰαρεπίε 1ρίο, εκ ονα[/απι τεάἀεπί τρις 

ου] Ποοϊίθίε Ῥοπῖφ Γασοἱ οοτρι5 τερ]ετο, Ἰα]ίσαπι οἴ απιγ- 



΄ 
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παῦτα καὶ γάλα καὶ τυρὸν νέον καὶ χοίρεια καρέ καὶ µά- 
λιστα τῶν γαλαθηνῶν αἀρνῶν, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἐρίφων. 

οἱ δὲ περὶ τῶν ἐν νόσοις αἱμοθῥαγούντων εἰρῆσθαι βουλό- 
µενοι τὸν λόγον, συμβουλεύειν αὐτόν φασι παχύνειν τὸ αἷμα 

χωρὶς τροφῆς. τοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ ξηρῶς, ἐπειδὴ συµ- 
πέπτειν βούλεταυ τὴν κακοχυµίαν, εἰς τὴν πέψιν δὲ συντὲ- 

λεῖ καὶ τὴν τῶν πεπτικῶν φαρμάκων χρῆσιν ἔστιν ὅτε τὰ 

στύφοντα. καὶ γάρ καὶ ταῦτα παχύνουσι τὸ αἷμα, καθάπερ 
καὶ 1 πέψις. είἴρηται δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῷ τῶν τοιούτων φαρ- 

µάκων παράδειγµα. τινὲς ὃ᾽ οὐ ξηρῶς εἰς τὸ σ' τελευτώ- 

σης τῆς λέξεως, αλλ εἰς τὸ ὦ [456] Ἰράφουσε ξηρῷ, σα- 

σκοντες αὐτὸν κελεύειν παχύνειν τὸ διὰ τῆς ῥυνὸς ἐκκενού- 

µενον ἐν τῇ αἱμορῥαγίᾳ αἷμα ξηρῷ τῷ φαρμάκῳ. 

ΑΥ. 
Ἴοΐσι ὃ᾽ ἑτέροισιν ἧσσον παχυσμὀν. 

Ίαπι ἸἨτ]ασπιοᾶῇ ε[ῄε αἶππε εί τεοοπίεπι οα[ειπι οἱ Γαἴ]]ας 

«ΔΥΠΕς αἱ ασΠΟΓΙΠΙ πιαχίπιε Ἰαοίεπίῖαπι εἰ Ἠοεάογιπι Ῥγ8θ- 

ἵετοα. ΑΠ 4ο Παχα [αηραϊηϊ 1π ΠΙΟΙΡΟ γεχαϊῖ {ΕΓΠΙΟ- 

ηεπι {αοἴμπα ε[[ε νο]επίες οοπ/{μ]ετο ἀρίαπι α]απί, πί [απ-- 

σαῖ πε οἱρῖ οτα[ας Πα: Ἱά επῖπ βρηϊβοαϊ εα ΥΟΣ, 

ατἱᾶε, αποπῖθπι 1ΠαΙοΦ [αοςο γυ]έ οοποο“πετε; αἆ οΟΠ- 

οοοΙίοπεπι αμίθπι Ῥεπο {αοῖς ἠπεᾶία. Οοποοφαεπίίαπα εἰ]απι 

πηεζἱοαπιεπίοχπη [ας ε[ι Ιάοπθιδ, ααπάο Τρία αἀβγίη- 

δεπῖῖα [μπῖς παπι εἰ Ἠαεο [απραίΐπεαι οταΊαπα {αοιαηί, 

βειῖ εἰ εοπεοείῖο. Ώείποερ αὖ 1ρίο Π]αεπιοβί πιεάισᾶ- 

ΠΠΕΠΙΟΤΥΗΠΑ εκεπιρ]ηπι ροβίαπι εἴ,. Ουπίάαπι αι{εΠ]΄ ΏΟΠ 

(οπἴραπέ, ατἰἀε, νοος ἵπ ο ἀε[βπεηπίε, [εὰ ἵπ ο, ατίάο, 

Ηιρροεταίεπι Ίαρετε ἀῑοεμίες Ῥει ηαγεθ εχειπίεπη 11 Ρο-- 

Πμνίο [απριίπεπι ατίἀο πιε]εαππεπίο οτα[απα τεάἆετε, 

ΧΧΙΠΠ. 

«ἰῑι φετο ππίπμς εγα[ [τει ἀίπιεπα Γαεεγε. 
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“Μιέρους φασὶ λέγειν. αὐτὸν τοὺς χωρὶς κακοχυµίας 
αἱμορῥαγοῦντας συνεχώς, οἷς οὔτ ὠχρᾶς οὔτε µελαίνης «Χο- 
λῆς ἐπιμέμικται. ῄτινὲς δὲ κανταῦθα ράφουσιν οὐ. παχυ- 
σμὀν, αλλὼ ποαχῦναυ τὴν λέξιν σαφεστέραν ἐργάσασθαι βου- 
λόμενοι, τὴν µέντου διάνοιαν φυλάττουσι τὴν αὐτὴνν εἴ γὲ 
καὶ αὐτοὶ κελέύειν αὐτόν φασι τοὺς ἑτέρους οἱ διὰ πλή- 

ῴος αἵματος κακοχύµου αἱμοθῥαγοῦσιν ἦττον. παχύνευν, 
ἀκουομένου δηλονότυ τοῦ παχύνειν αὐτοῦ πάλιν . διττῶς, 

τινῶν μὲν κατὰ τὴν δίαιταν, τινῶν δὲ κατὰ τὰ προσφερό- 

µὲνα τῇ ῥινὶ φάρμακα τὸν παχυσμὺν τοῦ αἵματος αξιούντων 
γίνεσθαι, τινῶν δὲ κατ ἀμφότερα.. βεβαίως ὃ᾽ ὅτι γνῶσιν 

οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ἔχευ λέξεων εἴρηταί µου πολλάκις. 

κδ.. 

Ξηρῷ δὲ δεῖ λευκῷ, οἷον κηκὶς, στυτετηρίη. 

Ά]ῑο α]απί ἁρ[απι ἄἴσετα, ἑο8 [οἶ]]οεί απῖ ᾖπο ῬγανΙ8 

Γαοςῖς Γαπσιΐπεπι αῃιάμο ργο[απάαπῖ, αμἱθας πεαπθ ρα]]ἷᾶα, 

ηε(θ αίτα Ρ]]5 οσπι [αησυῖπε πϊχία εΠ,. ΑΠαυϊ εἰ Ἠῖο 

[οτ]ραπί, ποα οτα/ιιάίποπι, Γεά ογα[απι {αζετε, Ἰοει[ῖο-- 

Ώθπη παρ ἀἰ]αοίάαπι τεάάεγο νο]επίεδ. «ὠεηίεπίῖαπι απ]- 

ἄεπι εαπάαπι ρ]απε [ειναμί, Παπῖάεπι εἲ 11 Ίρβαπι Ίάβετε 

νο]απῖ, αλῖδ οὗ οορίαπη ππα]Ι [απριαϊηῖς ε]α ρτοβινίο Ἰα-- 

Ῥοταπίίραά πη]πας οΓα[απα {ασεγθ; Ἠοο νἰάε]]οεί, οτα[απα 

Γασσογα, Πἴεγταπα Ὀἱ[αγίαπι αοοθρίο, ΠΟΠΗ] αῑάεπα ταίίοπε 

νιοίαθ, αἱ νεχο ρετ πιεἰοαπιεπία πατῖρας αληρίία, αιἰ- 

Ῥιδάαιη Ργαείετεα πίχοφιο πΙοάο [απριίπεπι οτα[απι τεᾶ- 

ἀετο ργαεοϊριεη[ίρᾳθ. Θεά πι]]απι Πτπιαπι οορπίοΠεπι εκ 

15 ναγ]]5 Ιεοιοηῖρας Ἱαβρενὶ Ίααι [αερίις5 α πιο ἀἰσοία εΠ., 

ΧΧΙΥ. 

ἁγιᾶο αμίεπι ορογίει αἶδο, μὲ ῥαίία, αἰμππεῃ. 
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«Αὕτη μὲν ἡᾗ παλαιὰ γθαφὴ, δυσεξήγητον δὲ οὖσαν αὐ-- 
τὴν ἔνιοι µετέγραψαν, οἱ μὲν ἐπ ὀλίγον, οἱ ὃ᾽ ἐπὶ πλέον 
ὑπαλλώττοντες. ἐπὶ πλέον μὲν οὖν ὑπήλλαξαν οὕτως γρά- 

ψαντες, Σηρῷ δὲ λευκῷ απὸ ῥινῶν, οἷον κηκὶς, στι πτηρίη. 

διάνοιαν ὃ᾽ αὐτῆς εἶναι βούλονται τοιάνδει τοὺς αἱμοθῥα- 
γοῦντας αμετρῶς απὸ ῥινῶν πρὸς τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημέ- 
νοις ἔτι καὶ τοπικοῖς βοηθήµασι Θεραπευτέον ἐστί. παρά- 
ὄειγμα δὲ τῶν τοπικὠὼν βοηθημάτων εἰρῆσθαί φασι ξηρὸν 

Φάρμακον λευκὸν ἐντιθέμενον τῇ ῥινί. τῆς κηκίδος δὲ οὐκ 
οὔσης λευκῆςι ἔγιοι προσέθεσαν αὐτῇ καὶ τὴν στυπτηρίαν, 

γράψαντες οἷον κηκὶς, στυπτηρίη. τὸ δὲ τῇ ἢ τῇ περισῖλον 

εἰκότως, ὡς μικρὸν ὂν καὶ οὐκ ἄξιον Ίπποκραιους, εἴ γε δὴ 

σημαίνειν αὐτό φασιν, ὁπότερος ἂν μυκτὴρ αἱμοθῥαγῇ, τού- 

τῷ τὸ Σηρὸν φάρμακον ἐντιθέναι. «φυλαττομένης δὲ τῆς 

παλαιᾶς γραφῆς αἰνιγματώδης ἡ λέξις γίνεται. τίνα γὰρ 
ἀπὸ ῥινῶν αἀξιοῖ λευκὰ κενοῦν ἢ καθαίρειν ἡἢ συμπέττειν 
αὐτόματα φἐερόμενα θεάσασθαι, παντάπασιν ἄπειρον εὐρεῖν, 

αὐτοῦ γὲ τοῦ “Ιπποκράτους μηδὲν προσθένιος τῷ λευκῷ. 

Ἠαεο ε[ὶ [απο απ!ῖηπα ]εοίῖο, «παπι ΟΙ{Πομ]ίετ εκρ]α- 

ηβΡΙ]επ ΠΟΠΗ] Ρρεγπιαίαταπ{, Ἠὰ πηΙπαδ, 11: ππαρῖς; Πιᾶ- 

5 αιϊάεπι Ἰοο Ρραοῖο {[οχἱρεηίες, ατιάο απίεπι αἱρο εκ 

ηθτ]ρας, τί ραϊ]α, αἱμπεῃ, {ρα νεγο {επίεπίαπι Ίαπο 

ε[Πε νο]απέ, Ιπιπιοδεγαίο [αηδιΙπεπι ο πατβαδ ρτοΓαιπάεπ- 

165, π]ίγα Ρταεδ]εία αἆ]ιο εἰ ]οσοα[δις τεπιειῖς ουταπά1 

[ωπί; Ἱοσα]απι νετο αιπ]]Ιογαπι εχεπιρ]ηπη ἀῑείαπι ε[Τα 

α]υπί αγίάπα πιεζΙσαππεηίαπα αἱθαπι πατίριις 1π]εοίαπι. θεά 

σα]]α «πάπα αἰδα πο Πί, ποπ] 1ρ8 αἆ]εοεταπί εί, αἶμ- 

πιεπ, [οη]ρεηίεδ, µε ραϊ[ία, αἶμπιεπ: 935 ΔΠίεπι Ὑουςς Ἠῖο 

αυί 1Ρὶ εχραπχετιπί ποᾳ Ἰπ]αγία, {αηᾳαδπι εχ]]ε αποάάατα 

αἴηυο ἀπάίρηυπι ΗΙρροοταίε, ϱἩἱρρε Πρηϊ]βοατί Ἠοο α]απῖ, 

ρε πίτα παγεπι [αηραῖ εγιρετ]έ, 1π 1]]απι αγ] πηθ-- 

ἀἴοαππεπ ε[ε Ἱη]οϊεπάαππ, Αἲ [ετναία νεετῖ Ἰεοίῖοπε 

ΠΙΑΡΏΟΡεΤΕ οΡ/[οιιγα Ιοοιίίο τεάάτίαχ,. ΄ ΊΝαπι ᾳπαε οκ ποχ]- 

Ῥας αἶδα εναοεματε γε]ί απ Ρριχρατθ αιί ο«οΠςοφπετο ααῖ 

[ροπίε ἀε[εεπάεμίῖα οοπεπιρ]ατῖ, οπΙΠΊΠΟ Ἰπνεπία ἀπρίάπι 

αποθρδαµε εΠ, αιπα 1ρ[οε Η]ρμοοταῖεν Ἠμίο νου, αἶδο, 
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κατ τοῦτ οὖν εἰκότως ἐν αὐτῷ τούτῳ πρῶτον οἳ ἐξηγηταὶ 
διηνέχθησαν, ὑπακούειν αξιοῦντες ἄλλος ἄλλο καὶ ὅτι πᾶσιν 

αὐτοῖς τὸ, οἷον ᾗ κπηκὶς ἐναντιοῦται. προσῆκον γὰρ ἦν εἰ- 

ρἤσθαι τὸ οἷον κηκίδι. τοῦτο μὲν οὖν κποινῇ πᾶσι µάχε- 
ταυ καὶ φυγεῖν οὐχ οἷόν τε τὸ τῆς ἑρμηνείας ἀλλόκοτον, 

οὐδ᾽ ἐπανορθῶσαι μεταγράφοντα. Ἀλέγουσι ὃ᾽ ἔνιοι τὸν ὕλον 
λόγον αὐτῷ καὶ νῦν ἔτι περὶ τῆς ἔκ ῥινῶν [457] αἱμος- 
ῥαγίας εἶναι. χρῆσθαι δὲ συμβουλεύειν ἐπὶ τῶν τοιούτων 
σεύφοντι φαρµάκω, κατὰ τὸν αἱμορῥαγοῦντα μυκτῆρα τὴν 
ἔνθεσιν ποιούµμενον, ἄχρις ἂν ἔλθη λευκὰ παυσαμένης τῆς 
αἱμοθῥαγίας. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα μοχθηρῶς λέγουσιν εἰς τὴν 
ῥῆσιν ἡμαρτημένην, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, σχὲεδὸν δὲ καὶ παρ-- 

εγκειμένην ὑπό τινοο. Θαυμάσαι ὃ᾽ ἐστὶῖν ὥσπερ ἐν ἄλλοις 
πολλοῖς, οὕτω πανταῦθα τοὺς (περὶ) ἑτοίμως μεταγράφον-- 

τας ἐς ὅ τι ἂν αὐτοῖς δόξη τὰς Ιπποκράτους λέξεις. ἁπάν- 

των γὰρ τῶν ἐξηγητῶν ἐπισταμένων ἓν τῇ ῥῆσει γεγραμμέ- 

νον, ἀπὸ ῥινών λευκὰ, μεταγράψαντὲς αὐιοὶ γράφουσιν, ἀπὸ 

η]  ρ]απο αἆ]οσθετ. ἀπτο Ἱίαπαο 1π Ίος 1ρ[ο Ρεϊπηπτα 

πίεγργείες ἀῑ[οοτάςς Γποναπῖ, ας αἰαά [αριπ{ε]]Ησεπάαπι 

ε[[ο οχΙ[ήπιαπίος, εἳ αποπῖαπι οπιηΐριας 1115, 1αᾶ, αἱ κηκὶς, 

14 εβ σαΐ]α, αἀἆνοι[αίαν; οοΠνεμῖθης οπῖια οχαῖ ἀἴσετα, αἲ 

πηκίδι, Ἰὰ εβι σα]]α, 1π αΡ]αίϊνο οα[α, ΠΟΏ ἵπ χεοίο οα[α. 

ἨΗοο 1σίέας οοπιπηα!ίον οπιηῖβας τεριρπαϊ; Ἠε(ιε εγ]ίατε 

ᾳπῖ5 Ρροίε[ι ογα[1οηπῖ6 ΙΠοοΠΡΥΜΙΙΠΙ, ποειθ επιοπάαγε, ]οοί 

{οπἱρίαταπα πππίει; Γοεὰ ποππαΙ ἀῑοαπί εἰΙαπΙπαπα 1ρΡΠ ἆο 

Γαπσι]πὶς ο πατίρας Παχα {οίπ [εχπποπεπι ε[[ε, οοη[α16γ6-- 

ᾳπ6- Μα]αδπιοάί αάΠτίασεπΙῖ πιεςΙσαπηῖπο αἱ 1 11 πατε [α-- 

σαΐπο πιαπαπίοπα 1ά Ἱπιπάίοηίο, [ιο ἆππι Γεάαίο [αΠ-- 

δαϊπὶς ουσία. αἷρα οχἰνοτίηί, Μη]ία αἰῖα ααοφᾶθ Ῥεγρογαια 

ἀἰουαί π γενρα, τί παμῖ απ]άσπι νιάἀεπίαν, οοτταρία ε{ αὐ 

α.φιιο {ου[αα Ππίετροβία,  Οοίογιπα πηγανὶ Ιοεῖ, αἱ αλ] 

η] 19, Ἱία αἱ Ἰοο Ίοσο 6ᾳ8, ααὶ γα]άοε απἀαοίετ ἨΗίρρο- 

ογα[ῖς νετρα ἵπ ααϊάᾳαῖά 1ρῇςδ νΙ[απι ΓΠαεπί ἱταπσπιαίαπί, 

Οπα ΟΠΊΠΕΡ οηῖπα Ιπίεχρτείες 1 Γεγποπε Ηἱρροουγα[ῖς [οτῖ-- 

Ρίαπι ε[[ο [οἶαπί, εα πατίδις αἶδα, 1ΡΠ πιπίαπίες [οπἱριιηῖ, 
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ῥινῶν τῷ λευκῷ. πολλάκις δ᾽ εἶπον ὡς ἐν ταῖς αἰνιγματώ- 

ὀεσι λέξεσο τὸ μὲν πιθανώς µεταγράφειν ἔξεστιν, εἰπόντα 
δὲ πρότερον αὐτὸ τοῦτο τηνικαῦτα προσήκει µεταλλάττειν 

Δ ΄ 

τὴν γθαφήν. 

΄ 

κε. 
. 3 ’ ” Μ ῃ ε ας , 
Όταν αφροδισιάδειν ἄρχωνται ἢ τραγίδειν, αἱμοθῥαγέουσιν. ά » αι 

-“μοβῥαγέουσιν ἐκ ῥινῶν ἑτοίμως οὐ μόνον νοσοῦντες, 
αλλὰ καὶ οἳ ὄγιαίνοντες, οἳ τὴν ἡλικίαν ἄγόντες ταύτην, ἐν 

ᾗ συμβαίνει τὸ καλούμενον τραγίδειν. οὗτοί γε καὶ ἀφρο--. 
ἡρὴν ἤδη δύνανται. καὶ πρότερον μὲν οὖν εἶχον αἷμα 
πολὺ, παῖδες ὄντες, αλλ εἰς τὴν αὔξησιν οὐκεθ ὁμοίως 

πολύ. τὸ ὃ αἷμα θερμότερον αὐτοῖς γίνεται, διὰ τοῦτ οὖν 
αἱμοθδαγοῦσιν. μεμνῆσθαι ὃ᾽ ὑμᾶς οἶμαι τὰς μὲν ἐξ. ἄλλων 
µορίων Ὑινομένας αἱμοθῥαγίας μειὰ τῆς τοῦ τόπου προση- 
γορίας λεγομένας αεὶ, τὰς ὃ᾽ ἐκ τῆς ῥινὸς ἐσθ᾽ ὅτε καὶ 
χωρὶς τοῦ μέρους. 

εκ παγίδης αἶδο. Μι]οίϊῖε απίεπι ἀῑσι ἵπ Ῥετορ[οιτί6 

]οουἱιοπίρις νεγπηϊΠίετ γετρα πιμίατο {α5 είΙε, [εἆ Ρτίας 

1 ἀρίαπι ἀῑοεπίεπι απο 1εοίϊοπεπι πιίαγε ἀεσεῖ. 

ΧΧΥ, 

μπι νεπετε μεὶ ἱπορίμπε αμῖ Πγεῖτε, [απριϊπὶ ργο]ινὶο 

ἰαδοταπε. 

Βάπσιίπαιη ἆθ πατίρις {αοΐο Ῥτοζαπάαπέ ποτ [ο]πι 

αεστοῖ1, νεγαπι εἴῖαπα [αμῖ, απϊ εαπι αεἰαίεπα αρυηῖ, ἵπ ᾳια. 

ἀ]ιιά 1ρῇ5ς εγεπΙί ααοά Ιχοῖχε Υοσαηῖ. ἍΠὶ Ίαπ εἰ νε- 

Ὥετο πΙῖ Ρρ]απε ροβαπῖ, Αο Ρτῖας αωίάεπι, οιπι ο[ομί 
ραετ1, [απραίπα οορῖο[ο αριπάαραπί, ΥοτΗπα Τ8ΙΙοΠς 1Π- 

οτεπιθΠ{ῖ Ἠαιά εἰῖαπι ΡαΣΙΙΕΥ οορ]ο[ο, «ῥαπριῖς αίεηι 1ρ[5 

οα]ϊάϊοχ εἴ, Ῥτορίετεα εἶας Ῥτοβινίο Γεπίαπίαγ. Αἱ νΥορ 

πιεπηϊη] Τα ρπίο εκ αλ πιεπιργῖς [απραϊηῖ ρτοβυηνία οτι 

1οοί αρρε]]αίϊίοπε [ΕΠΙΡΕΣ ἀῑοι; εκ πατίραδ Ύετο ΠΟΠΠΙΗ- 

αααπι εἴ [πε Ῥατίοι]αε αρρε]]αίίοπε [αηρα]πῖς Ῥτοβανίαπι 

Ππιρ]1ο]ίοτ πιοπιϊπαγ, 
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(486). Ἐν τῇσι δὲ προσόδοισιν ἔστιν οἳ ἀποψοφέουσιν, 
ὡς ᾿4ρκεσίλαος. οἳ δὲ μέλλοντες φρικώδεες, ῥικνώδεες. 

οἳ ὃ᾽ ἐπὴν προσέλθωσι, φυσῶντὲς κοιλίην, οἷον «αμα- 

γόρας. 

ο, ’ κ) 
Ἐίρηκα πολλάκις ὡς εἰ μὲν τὼ πάνυ κακώς εἰρημένα 

πολλοῖς. τῶν ἐξηγητῶν ἐλέγχοιμι, δυσγεραίουσιν ἅπαντες 

τῷ µήκευ τῶν ὑπομνημάτων. εἰ ὃ᾽ ἀνέλεγκτα παραλείποιµυ 
τῶν μετριωτέρων μνημονεύων, οἳ νῦν ἔχοντες ἐξ ἑαυτῶν 
ὁρμωμενου καὶ τὰ παραλελειμμένα κρῖναι δυνήσονται. καὶ 

- τὰ “/ .« Δ ’ / «/ 

νῦν οὖν οὕτω πραξω. το μέντοι προσοδοισιν ἄπαντιες σχὲ- 

δὸν Ἰκουσαν. ἐπὶ τὸ πρὸς γυναῖϊκα μίξεως, ὥσπερ γε καὶ 

τὸ ἀποψοφέουσιν, ἐπὶ τοῦ φύσας προΐεσθαι. καὶ περὶ μὲν 
τούτου καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται, τὸ ὃ ἐφεξῆς 7ε- 

’ ς 4 υ ’ ς ΄ / 

θαμμένον’, οἱ δὲ µέλλοντες φρικώδεες, ῥικνώδεες, τοιόνδὲ 

το δηλοι. ἡτινὲ τῶν ἐπιχειρούντων αφροδισίοις ἐν τῷ 

ΧΧΥΙ. 
1 αεεε[]ιόµς αιίεπι οιίάαπι ρτο[έγεριπε, με «4γοεβίαις. 

άἰϊφμί αεεε[]ωτὶ Λογγεπίες, Τµβο[. «Ας νετο ρο[ὲ ἵι- 

αεμγ υεπίετ, Φµαπι αεοε[]εγίπε, μὲ Γλαππαβοτας. 

Φαερίις τερεί1νῖ, Π να]άο πια]ο α πιπ]16 Ππίετργείίρας 

ἀῑοία τεἀαγβιΙαα α6Ρτο ΟΠΊΠΕΒΦ {6εΓγΓο ϱΟΠΙΠΙΕΠΙΑΓΙΟΓΙΠΙ Ίοή-- 

ρι(υάίπεπας { Ὑετο πΠοη τεργεµεπία ἁἰπίαπα, πιεδ]οογία 

ἰαΠ{1Π1 ΙΠΕΠΙΟΓΑΗ6, 9ο6 οιῖ Ἠαιά ἰατάο Ἱηρεπίο [απῖ, αἳ 

1116 εχο]ἰαίος εἰ γε]ῖαιια ἀϊ]αάίοαχαο ροῇς, ΕΙ παπο ἀρίασ 

{βοίαι Ἡ Ἡ Ἅἅ  Ἠαπο φωίάεπι νοσεί, αεοε[[βό ως, 

ΟΠΊΠεΦ Γεγο ἆθ οοῖία οιἵπὰ ππ]ίετε 1η{ε]]σιαπί, απεπιαάπιο-- 

ἆυπα εἰ οιπι νοοεπι, ρεγ[ίγεριπε, 4ε δπΓ{επά(6 ρε; απαπν 

Παβρης, αἴᾳπο ἆε Ἠοο εἰἶααι ραι]ο απίε ἀῑοίαπι ει, θῬεά 

αιοὰ ἀείποερθ [οπιρίαπι ο, αοοε[ατί αιίεπα Ἱιογγοιίος, 

ΣΗΡΟΠ, αι]άάαπα ἰα]ε Πρη]βραϊί, Α]ααϊ Υεπεγεα αρρτεά]ειι- 

ἴεδ, ου ἱποα]ο[ομαϊ, Ἠοχχουϱ {οπίαπίασ; «μα χαἰίοπθ Ίαιι 
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διαθερμαίνγεσθαι ιχώδεις γίνονται, καθ ὂν λὀγον τὃὸ έ αρ 7 ’ ο η 
πολλάκις ἐμάθειξ τοὺς κακοχύµμους ἅπαντας, ὅταν ἀθροώ- 
τερον θερμαίνωνται, τοῦτο πάσχοντας. ἔνιου ὃ᾽ ἀντὶ τοῦ 
σρικώδεες ῥιγῶσι γράφουσιν, Ὁ δοκεῖ µου πάνυ σπάνιον 
” 4 ; , .. α] 3 295 εἶναι καὶ µεγίστης [458] κακοχυµίας σηµεῖον, ὧσε οὐδ 

ἔγνων τινὰ ῥιγοῦντα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς µίξεως. αλλὰὼ 

καὶ τὸ ῥικνώδεες ἔνιοι «ΙΙ "δι γράφουσιν. ἐξηγοῦνταυ 
δὲ τινες ἐπὶ τοῦ κακοῦσύο:ι τὸ σώμα λελέχθαι τοὺς κα- µ χ 

’ ”, 3 3 ] - ΓἹ ” Γ] ή ν Δ 

κωδεις, ἔνιοι ὃ ἐπὶ τοῦ κακὸν ὄξειν. περὶ δὲ του κατὰ 

τὴν κοιλἰαν τινὰς ἐμφυσᾶσθαι πρόσθεν εἴρηταυ. «Ίιοσκο- 
ρίδης δὲ καὶ ταύτην τὴν ῥῆσιν ὡς µυρίας ἄλλας μετέγραψεν 

εἰς ἣν αὐτὸς ἐβούλετο λέξιν, ὧς εἶναι τὴν ὕλην ῥῆσιν τοιάνδε" 

ἐν τοῖσι προσόδοισιν ἔστιν οἷον ἀποψοφέοντες, οἷον ᾿ἀ4ρκεσί- 
λαος, ἵνα δυσώδεις εἶναι τὰς φύσας αὐιοῦ νοήσωμεν. ὅ γε 
μὴν Καπίτων καὶ αὐτὸς εἰς πολλὰ πάνυ µεταγράφων τήνδε 

τὴν λέξιν τοιαύτην ἐποίησεν. ἐν τῆσο προσόδοισιν οἳ ἄπο- 

ψοφέουσιν, οἷον ᾿ άρκεσίλαος, οἱ δὲ μέλλοντες ῥιγοῦσι ῥι- 
πνώδεις. 

[αερῖας ἀῑά1οΙ[15, οπιΏπες πια]1 Γιοοὶ ΡΙΕΠΟΒ, ΟΙ1Π1 ΨΕΠΕΠΙΕΠ- 

Ώτας τερεπίε οαἱεβιπί, Ίογχοτε νεχατ]. ΔΑ ποππι]Ι ῥρτο 

Ἠαο νοςθ, ΠογΓεπίεςν Τίβεπὲε, [οτραπί: ααοά πημῖ ρειτᾶ- 

τα ε[ε ν]ἀείαγ εἰ πιακῖπιαε Ποσο ργαν]{αί15 ἹπάΙοΙ πα 

απατε πεαπε τα] ]απα 1ΠΙΙ1ο οοΙία5 τίρογε αβιοῖ οΟΡΠΟΝΙΠΩΙδ. 

γεταπι εἰ Ἠαπο νοσεπι, τµρο[, αἰφαί ἵπ απο Υοσεπι, 

Κακώδεις, εοπνετίμηί. ΑΙ νετο Ιπ[εγργείαπίων οὗ 1παίθ 

ἨαΡτίππι οοΓρ.5, κακώδεις, ἀῑοῖ; αἱ5 αιοά {είγταπι οἆο- 

τεπι [ρίτεηί. Όιτοά αιριδάαπι απἴεπ νεηίετ Ιπῃείας, [α- 

Ῥτα Ῥοβίππα ε{ῖ, θεά Γἱο[οοτίάες Ἠαπο ῥρατίεπι, αἱ εἰ α]]ας 

πηυ]ίας, Ῥτουί 1ρ4 Ηίίαπι Γαξ οοπιπηπίαντξ, αἱ ἰοία ογᾶ- 

11ο Ἰυ]αβπιούί Πε: 1Π ἁεοε[πρας Γαπί αἰααῖ ρεγβπγερεπίες, 

απεπιαάπιοάμπι Ατοεβίαας, αἱ {οε[ῖάος 1ρβις οτερῖίας ε[α 

Ιπ[ε]]ραπωμ5, «ϱαρῖιο αιἰάεπι εἰ Τρίο ἵη να]άε πιω]ία [εγ- 

ΏΊοπεπι Ἠπῆο οοηνεγίεης Ταίθπι {εοῖί: ἵπ αεοε[πριι α)α αἱ 

Ρετβπχεραπί, πί Ατοιβιαας, α]ααῖ αοοε[Πιπὶ τἰρεπί χαρβοῇ. 
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΄ δ’. 

«4ἱ μεταβολαὶ φυλακτέαιι 

᾿4σφαλέστερον ἐν ἄλλοις τὲ τισι καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς 

εἴρηκε τοῦτο, προκειμένου τοῦ κατὰ πολὺ καὶ ἑξαπίνης. 
οὔτε γὰρ αἱ κατὰ τὸ περιέχον ἡμᾶς οὐθ αἱ πρὸς ἡμῶν 
αὐτῶν γινόμεναυ κατὰ βραχ μεταβολαὶ τὸ σφαλερῶς ἔχουσι. 
µόναυ ὃδ᾽ αἱ αἆθρόαι σφαλεραὶ πρὸς ὑγείαν εἰσὶ καὶ διὰ 
τοῦτο τοιαύτας χρὴ φυλάττεσθαν.. φυλαξώμεθα δὲ τὰς μὲν 
κατὰ τὸ περιέχον ἔνδον τὲ διατρίβοντες τὰ πλεῖστα καὶ τῇ 

τῶν ἐναντίων προσαγωγῆ, ἔξηραίνοντες μὲν τὸ σῶμα κατὰ 
τὰς ὑγρὰς μµεταβολας, ὑγραίνοντὲς δὲ κατὼ τὰς εἰς ξηρό- 

τητα, κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον Θερμαίνοντές τὲ καὶ ψύ- 

χοντες, ὁπότε τούτων ἑκατέρου καιρό. ἐν δὲ τῇ διαίτη 
τὰς μεταβολὰς ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐστι φυλάττεσθαι, µήτ ἐκ 

γυμνασίων ἀθρόως εἰς αργίαν µήτ ἐξ ἁργίας εἰς γυμνάσια 
µεθισταµένοις, αλλὰ μηδ᾽ ἐξ αλουσίας ἐπὶ λουτρὸν, μηδ᾽ 

ἐκ λουτρών εἰς ἀλουσίαν, μηδ ἐξ ὑδροποσίας εἰς οἴνου πόσιν 

ΧΧΥΙ. 

Ἰηιιαξίοιιες οαφεπᾶαθ. 

Εί 1η ας ααἰραςάαπι εἰ 1π αρΠοτί[ηιϊς 1 οσα [ἶας 

ἀῑκιί Ἠϊ6 νετρῖ Ρτορο[!16, ππυ]ίαπα εἰ τερεπίο. Ίεφιε 

εΠΊΠΙ ϱἩ8θ αξΓῖδ ΠΙΠΙΑΙΙΟΠ66, Ἠεφμθ Ύπαθ α πορῖς 1ρί5 

Ραπ]ανπι Παπε, Ῥεχιοι]ο[αε [απί, {[εὰ ΙαπιεΠ Πιαρηαθ αο 

τερεππαο [απ]ίαιΙ απα]επάαε ρεγίομ]απα Ἰη[εγαΠίς απο- 

οἶτοα εἰ αὐ Ἠ]5 οανεπάμπι ε[. Ἐνιίαρίπιας απίεπι απιρίει- 

15 οοθΙῖ πηπίαίοπθ5, ἀοιαῖ πο ΡΙασίππαπι οοπ{Ιπεπίος οἱ 

οοπίγαγΊογαπα α[απα αἀλιρεπίος, Ἱπ Παπαῖάῖ απϊάεπι πιπία-- 

Ποπίρας οοΓρι5 [οοαπίθ, 1π Ποοῖ Ἡαπιεοίαπίες: θαἆσιι 

ᾳποφαο ταίΙοηθ πιπἰαἰΙόΠ6Θ οανετο 1Π πορῖς 1ρῇ9 ε[ι πεφιιο 

αΏ εχεγοϊίαΙοπῖραςφ [ωριίο αἆ οὔσπι, πθεηιε αἈ οἱο αἆ 

εχετοΙίαΙοπεβ ἰταπδειηραδ; [εὰά πεφιιο α ἸαγαπάΙ Ἱπ[αοίι-- 

ἀϊπο αἆ Ἰαναίίοπεδθ, πεαο αἃ Ιανα[οπῖίρας αἆ ορροβίαπι, 
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3} ἐξ οἴνου πὀσεως εἰς ὑδροποσίαν, ἐπί τε τῶν ἄλλων ἁπάν- 

των ὡσαύτως, οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἀληθής ἐστιν ἅμα 

καὶ πολλάκις ὑφ “Ιπποκράτους εἰρημένος. οὐκ οἶδα δὲ τί 
παθόντες ἔνιοί φασι χρῆν προσυπακοῦσαι τῷ, αἱ μεταβολαὶ 
φυλακτέαι, τὸ τῶν ἠλικιῶν. ἐν ἀφορισμοῖς γὰρ αὐτὸς εὔτων 

τὸ κατα πολ καὶ ἐξαπίνης κἐνοῦν ἢ) πληροῦν τἢ Θερμαίνειν 

ἢ ψύχειν ἢ ἄλλως ὁπωσοῦν τὸ σώμα κινέεν σφαλερὺν, 
καὶ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, οὐκ ἐμνημόνευσὲν {λι- 
κιῶν. οὔτε γὰρ τὸ πολὺ τῇ φύσὲι κατ αὐτάς ἐστι κατὰ 

βραχὺ μµεθισταµένας, οὔτε φυλακῆς τινος δέονταυ περιττο- 
τέρας περὶ τα κοινὼ τῶν ὑγιεινῶν παραγγελμάτων, καθά- 
περ οὐδ᾽ ὅταν αἱ ὦραι κατὰ βραχὺ τὴν μεταβολὴν ποιοῦν- 

ται, ταύτας μὲν οὖν ὁρῶμεν ἐνίοτὲ µεγάλας αθρόως τὰς 
ὑπαλλαγὰς εἰς ταναντία ποιουµένας. ἡλικίαν ὃ᾽ οὐδεμίαν 
αθρόως πεσοῦσαν {σμεν, ὥστε τὸν παῖδα κατὰ τὴν ὑστὲ- 

ραΐαν ἄνδρα γενέσθαι μὴ κατὰ βρἀχὺ, διά τὲ της τῶν 

ἐφήβων καὶ τῶν µειρακίων ἡλικίας ὁδοιπορήσαντα. 

ηε(αθ εχ ἄηπαε ροία αἆ νίπιπι Ῥϊρεπάαπι, πειαε εκ νυ1Πὶ 

Ὅ[α αἆ αηααε Ρροίππα εἰ 1Π α]ῖ οπιπῖρας [πηλίετ. Ἠϊο 

{εγπιο Ῥ]απο νετις ε[ὶ Ἱαχία εἰ αρ Ηιρροοταίε [αερίας Υε- 

Ῥείϊίας. (Οαείεγαπι 1ΡΠοτο απϊάπαπι αἰααῖ Γεποηίες «ἷ-- 

σαπί [αῬ{π{ε]Ηροπά αι ε[ε Ἠη]ο ογαἰϊ]ομί, ΠπιίαίΙοΠς5 σα- 

γεπάαθ, Ίαπο γοοεπα, αείαίαπα: Ἱπ αρμοτί{αῖ6 επῖηι 1ρ[α 

ΙΠΙΕΏδ, πηπ]απι εἰ τερεπίε εναοιατο απί τερ]ετε αιί 

οαἱείασετο απί γε[Ίσεγατο αιπἲ αλίετ πίοππ(ιαθ ουτρΏ5 Π]ο- 

νετε, Ρετ]επ]οίππα ε[. εἴ οπιπθ ππ]ίαπα παίαχας ΙΠΙΠΑΙΟΙΙΠΗ 2 

αεἰαίαπι ππ]]απι ππεποπαπι {εοΙί, ΎἈεαιιε επῖπα 1π 1ρ[5 

ραυ]αίϊπι Ιαρεπίῖρας πϊπιῖαπα παίυταο Ιπνεμ!τὶ ροίε[ῖ, πε(θ 

θα οΙοβοτε οὐ[εγναίΙοπε Ιπάισεηί, απαπίααι αἆ 

οοπιΠπηη]α ἵπεηάαε [αηπ]ίαι] ργαεοερία Ρετίῖπεαί: απεπιαή- 

πηοάιπαη Πεηιιθ. οΙπα αππϊ ἰαπιροτᾶ ραι]αἰῖπαι ππίαΙοΠεπι 

Γπαπα {αριιπῖ, Ὑετυηπι Ἠαεο ΙπΙεγάαπι νἰάεπη!δ πωασηας τε- 

Ρεπίαε ἵπ οοπἰταγϊίιπα πιαίαΙοπο8 ρα; αἲ αείαίεπι πια []απα 

χεροεπίε εἱαρίαπι Ππονίπαδ, αἱ ριεχ ἀἷῑο Ῥο[ίετο ἵπ νίτιπι 

ονα[εγ]έ, πο ραι]αίῖπι Ῥες ρηρετίαι εἰ ]αγεπίαο αΠΠΟΒ 

ἱταπ[ία {αοίο. 
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κ. 

[459] ᾿Ολιγοσιτίη ἄκοπον, ἄδιψον. 
«ιν 

Εἰρηκως καθόλου φυλάττίσθαι χρῆναυ τὰς µεταβολὰς, 
ἕν τι τῶν εἰς φυσικὴν διαφερόντων ἔγραψεν ἐφεξῆς εἰς 

ἀνάμνησιν ἑαυτῷ. κατὰ γὰρ τὰς ἀμφοτέρας. μεταβολὰς, τᾶς 
τὲ τοῦ περιέχοντος παὶ τὼς ιών ἠἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων 

τε καὶ τῆς ὕλης διαίτης, ὀλιγοσιτίην τὲ καὶ τὸ ἄδιψον καὶ 

τὸ ἄκοπον ἐν ἅπασιν οἷς πῳάττομεν ἔχειν σκοπὀν. οἱ ὃ᾽ 
ἐξηγηταὶ τὴν ὀ]:γοσιιίαν ἔφασαν ἄδιψόν τε καὶ ἄκοπον εἷ- 

ναυ.. ψεῦδος ὂὲ ἐστιν, ἐαν ὡς καθόλου λέγηται, τοῖς μὲν 

γὰρ «φλεγματώδεις ἔχουσι χυμοὺς ἢ χρηστὸν αἷμα πολὺ, 

ἄκοπόν ἐστι καὶ ἄδιψο ἡ ὀλιγοσιτία, τοῖς δὲ χολώδεσιν ἢ 
ἐνδεέσιν οὔτε ἄκοπον οὔτε ἄδιψον, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ 

διαίτης ὀξέων ἐδίδαξεν. ἔτι δὲ χεῖρον ὑπειλήφασιν οἳ }ρά- 

Ψαντες ἀσιτία ἄκοπον, ἄδιωον. αλλ οὗτου μὲν ἐσχάτως 

ΧΣΥΙΠ. 

Οδ ραιοῖίας ἰα[[ειιἀίπιεπα πο Γαοἴεπς πες [πεῖπι ασσεπᾶεηδε 

Οσαπι ἵπ ππϊνογΓαπι πιπἰαίΙοπες ε[ῄε οανεηάαφ ἀῑκοετῖε, 

παπι ααἱάάαπι αἆ Ππαϊπτα]επι Παϊαπι ἴπεπάππα οΟΠ{ΓΕΓΕΠΒ 

ἀείποερς [οτΙρβί, πἳ πιεπιοτίαε Ρρτορτίαο οοπ[α]εγεί, ἾΊπ 

πίταασε επῖπι ππἰαΠοπθ οΗΠ εἴχομπιάαπ[ῖς αδχῖ {μπι ηο- 

Πτοταπι Πμάϊογιπι οἱ αηϊνετ[αρ νἱοίας ταϊϊοπῖθ, οἱΡί ῥρας- 

οἴταίεια αἳ {ΠΠ εἰ Ἰα[Πίιάϊπῖς Ῥτίναίίοπεπι 1π᾽ οπιΠΙβΙθ 
αἴπαε αρίπιμθ πορῖφ ε[[ε Ργοροβίαπα Ἰαρεί,  Θεᾷ εχρ]απα- 

τοχό5 οἱβῖ ραιο]ίαίε εί Πάπα εἰ Ἰα[Πιαάίπεπα ἴο]] ἀἰκετιπί, 
γεταπι 14 Π απίνεγ[απι Ρτο[εταίατ, {α][απι εβ: Παπ ρὶ- 

ἑωϊίο[ος {αοςος ααἲ πια]έαπι ο Ῥοπαπα [απριίπεπι Παβεηίῖ-- 

Ρας οἱρῖ ραποῖίας Ἰα[Πιπάίπεπι {ἴοἱΗε αἱ Πίίπι εχβιηρις 

[εὰ Ρος αιπἲ Ἱπορία [απριϊπί Ιαβογαπῖρας, πεφιε Ια[Π-- 
{πό πεια Γεάαί, πεαα Πἰῖπι εκβΠηρυί, αἲ 1ρ[6 ἵπ Ἰρτο ἆθ 

ν]οίμς ΔοΙΙΙΟΓΠΩ ταί]οπο θἀοοιῖ, Αἀάμιο νετο ρε]αθ 1]]ά 

(επ[εταπί ααὶ Ἱία [οτραπίε, Ἰπεάία Ιαβπάίπεπα {οἱ]επς, 
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Γά. ματι, ο. [158.] Ἐά. Βαθ. Ῥ. (445.) 
ἁμαθες, πγνηθντες ἃ μηδὲ τῶν ἰδιωτῶν τις σε ᾿τινὲς 

δὲ κατὰ τὸ τέλος τῆς ῥήσεως προστιθέασι τὸ πεινῶντι καί 

φασι τὴν ὀλιγοσιτίαν ἄκοπον καὶ ἄδιψον εἶναι τῷ πεινώντι. 
πεινῶντα ὃ᾽ εἰρῆσθαί φασι τὸν τῆς ἐνδείας αἰσθανόμενον, 

παΐτου βέλτιον εἴη λέγειν τῷ μὲν ἐνδείας αἰσθανομένῳ τὴν 

ὀλιγοσιτίαν οὐκ ἐν καιρῷ παραλαμβᾶνεσθαν, τῷ ὅὃ᾽ οὖν 
αἰσθανομένῳ χρήσιµον εἶναι, δῆλον γάρ ἐἔστιν ὅτι πληθω- 

ρικὠώς διάκειταυ. 

κό’. ι 
1ἱᾶς λεπευσμὸς χαλᾷ τὸ δέρµα, ἔπειτα περιτείνεται, ἀνά- 

τρέψις ταναντία, χρωτὸς ῥίκνωσις ξυμπίπτοντος, ἕκτασις 

ἀνατρεφομένου. τὸ φρικῶδες τὸ λεῖον, ἑκαιέρου σημεῖον, 
τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυθρον. οὕτω τὸ κατεσπάσθαι µα- 

ζοὺςν ἐσχνοὺς δὲ ἀνεσπάσθαι καὶ περιτειάσθαι. καίτου 

οὐψ ἄν τις Οἴοιτο διὰ τοῦτο, ἀλλὰ σαρκωθέντος τοῦτο 

γίνεται. 

Ππι εχΏΙησιεης; αἲ ΠΠ Ῥίαπε Ἱἵπ εχίτεπια Ἱπ[οΙΠα 

γετ[απίαχ, εα Ύυαε πεπε τι]σας Ποπιπαπι ]αΐεγε [ο- 

Ίεπί Ιρποταπίε. ΑΙΠΙ Ριπείετεα Ππῖ Γετπιοηῖ απο γνο- 

οεπι, ε[ατίεπίΙ, α)]οιαηῖν, α]απίαιο οἱρί ραιοϊίαίεια 

ε[αγίεπ!Ι Ἰα[πίαάϊπεπι οἱ Πῖπι εχίπιθγτε; ε[αγίεηίαοπι ΥεΓΟ 

ἀῑοίαπι εί[ῇε νο]απί ααἱ ΙΠπάϊΐρετο οἶρο {ο Γεηπ[αί, Αί- 

απ πηπε]ῖας ε[εί ἀἴσετε {απιεπα [επιιεπΙ Ραποϊίαίεπα οἶδί 

Ἠαιά ἵπ Ἱεπιροτε αἀμ]δοτί, ποἩ [επ{]εΠΙΙ απίεπι ΟΟΠάΙςΕΙΘ: 

Βρηαπα ε[ι επῖπα 1ρῃβμβ οοτρΏς5 πιπ]Ημάϊπε τεάαπάατθ. 

ΧΧΙΧ. 

Οπιπὶς επιεπιματῖο Ἰαμαῖ εµίεπιν ἀείπᾶε ἀἰεπαίωτ. Ίε[ε- 

ειἰο εοπἰχατία ]αοἴῖ, ομεῖς εογγιβαιῖο εοπεἰἀεπιῖς, εκεπ[ῖο 

γεΓεείαε. ΠΗΟοΥΤΕΙΣ, ἴαευε, μίτίµσφμε [1βπιπα, [ιὸδιίο[ιωπε, 

Γμὔχμθτγμπι. δίο ἀειγαλί πιαπιππαξν ῥΤαεῖῑες αμίεπι [μτ- 

[μπα εγαμὶ αμε οἰγομπανειι. Ἐι[ί οµιρίαπι τοπ ατδίιγε- 

ἔμγ Ῥτορίεγ Ίοο, [εὰ ο«αΤπε εγεαῖα ἰᾷ Πιετ. 
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Εὰ, Οµατε, ΣΧ. [ 458. 469.] Εὰ. Ῥαῇ, Ὑ. (495. 496.) 

4 ’ - 3. ” 44 3 / ς 

Φαυμαξω τῶν ἐξηγητῶν τας μὲν αἰνιγματώδεις ῥήσεις, 

ἃς οὐδεὶς ἀνθρώπων φνφοεῖ, µόνων ἐπαγγελλομένων κνοσῖν, 
ει -” «” ” Ε] ΄ , 

ὅσαι δὲ ἡμῖν ἅπασι σαφεῖς εἶσιν, ἐκείνων µόνων μὴ νοούν- 
των. τὴν γοῦν προκειμένην οὐκ οὖσαν αἰνιγματώδη δια- 

σπῶσι πολυειδῶς, ἄλλος ἄλλοθεν περιγράφων τὼς κατὰ ταύ- 
3 ’ 3 - «/ 

την αποφάσεις, ἐξηγοῦνταί τε παρὰ τὰ φαινόμενα ἅπασιν 

ἐναργῶς, ἃ μάλιστα πάντων ἐχρῆν φυλάττειν αὐτούς. ἔστυ 
΄ . ” ” / 

μὲν γὼρ ὃ λόγος τῷ Ιπποκράτευ περὶ τῶν ἐν τοῖς σώμασιν 

ἡμῶν ὁρωμένων, κατά τὲ τοὺς λεπτυσμοὺς καὶ τὰς ἀνατρέ- 
ς ) 1 η 3 ἀΔ ς ΔΝ 3. » ” 

Ψεις. οἳ δὲ οὐδὲ τί ποτ ἐσεὶν ὁ λεπτυσμὸς ἑοίκασιν ἐπί- 

στασθαυ, τοσούτου δέουσιν ἢ τὸ φαινόμενα πάντα κατ αὐ- 
Ἀ Ν δὰ ο] . -” 3 ’ ’ .ν 

τοὺς ἢ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐγνωκέναι. γίνεσθαι [ 460] γοῦν 

τὸν λεπτυσμὸν ἀποφαίνονται διὰ κένωσιν. ἔνίοι ὃ᾽ ὡς οὐ 
διαφέρευ εἴτε κένωσιν ἢ λεπιυσμὸν εἰπεῖν ὑπολαμβάνουσιν. 

» π »” η ε ”, 3 , Δ 3 ῃ 
(486) αλλά τοῦτο μὲν, ως ἔφην, οὗ µεγαλης τινος ἐπιστή-- 

µης ἐστὶ γνῶναι. πολλοὶ γοῦν αἵματος μὲν οὐκ ὀλίγον 
” -” ’ 3 2, 

ἔχουσι πλῆθος, ἐσχάτως ὃ' εἰσὶ λεπτοὶ, παθάπερ ἄλλου πα- 

“ 

Γεπιῖτογ εκρ]απαίἴογες: οῬ[οπτας Ἰοοσ!ί1οπ65, 45 ΠΕΙΠΟ 

ΙΠίε]]]ραί, [ο]αδ {ο ΙΠπίε]]Ιρετε ῥρτοβίεπίες; 4ΠπαοΠπ(πθ γετο 

ποΡ]5 οπιηῖραθ Ροτ[ρίοµα [απί, [οἱο Τρίο ποα ΙΠίεΙ]ίρετε, 

Ῥτορο[βίμπα Ἰσίίατ ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ Πηἠπίπιο απιρίσααπα ππα]{]-- 

Γ{ατίααι ἀ[ταμαπε, αἰας αλίεν 1ρβας επαπαῖοπςς Γοτ]- 

Ῥεης αίᾳιε οοπηπιπίαης; εἰ οοπίγα 8; μας ἵπ οπιηῖρας 

ενϊἀεπίες αρρατεπί, Ἱπιοτργείαπίασ, ϱ4αθ πιαχίπια ΟΠΙΠΙΗΠΑ 

1ρ[ον ομ[ίεγνατε οροχτίεραί: ε[ὶ εμῖια Ηἱρροογαίϊ [εγπιο 4ε 

16, απαα 1Π ΟΟΙΡΟΥΘΕ πο[ίτο οοπ[ρϊοϊαπίαχ Ῥεν ἴεππα[ίοπεδ 

οἱ οπιι{γ1Ιοηπθ. Θεά ποππα]ῖ ηεφπαο απιά {Πἱ Γεπαα[ίο 

πο[ε νΙάεπίιγ, ἴαπίααι αΡε[ι αἱ οπιπία ἵπ 1ῇής ον]άοπίεν 

αρραγοπ!ία αι ἱρ[ογαπι οαι1[α5 ροτοῖρίαπε; [οὰ ἵαπιει Πογὶ 

{επια[Ιοηεια Ῥεχ αναοΠαΙοποια Ῥταοϊσαηϊ, ΑΠ [νο 

αναοιιαΙοΠ6ΙΙ [να {επιαίίοπεπι ἀἰκειῖ πμ] ΙΠπίετεί[[α 

ορϊπαπίαγ.  Ὕογαπι Ἠοο ἀϊρποίοστο, τί ἀΙκίπιαδ, πο εῇ 

πηαρΏἁο οι]ιισάαπι [οἰεπίίας. «αι πω] Ἰαιά πιοᾷῖσοα [α-- 

ραϊπῖς οορία τοὐμπάαπΕ, ρτασϊ [μπι ἴαππετ [απῖ: βοιῖ αί 

ο οοηἰχατίο οχα[ῃ, Γεὰ ραιουπα λαρεπί [απβαίπε, Αϊ 
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ΓΕ. ο. ΙΧ. [1έ0. Ἱ Κὰ, Ῥα[. Τι (486. ὰ 
χεῖς μὲν, ὀλίγαιμοι δέ, καὶ τήν 1. ἐπεσχημένην ὀκτω μησὶν 

ἤδη τὼ καταμήνια, λἐπιοτάτην οἶσαν ἀφὲλὼν αἵματος οὐκ 

ὀλίγον εἰς τὴν οἰκείαν ἕξιν ἐπονήγαγον ἐν ἐλαχίσιῳ χρόνῳ, 
καθάπερ καὶ ἄλλας οὐκ ὀλίγας. ἀλλὰ τὸ κατ ἐκείνην, οὐ 

γαρ ἦν ἀφανὴς, ἔνδοξον ἐγένετο. ᾖ}εγονυίας μὲν αὐτῇ τῆς 
φλεβοτομίας, ἑὐλαβουμένων δὲ καὶ τῶν ἰατρῶν ἐπαγγείλα- 

σθαι βεβαίως τὴν ἐπὶ τῷ βοηῦἡματι γενησομένην ὠφέλειαν' 

ἔνιοι δὲ καὶ ἡμῖν ἀνιιλέγειν ἐτόλμησαν, οὐ µόνον διὰ τὴν 

ἐσχνύτητα εῆς γυναικὺς. ὀλλαὰ καὶ διὰ τὴν ανορεξίαν, ὑπὸ 

τῆς φλεβυτομίας αὐτὴν βλαβήσεσθαι Λλέγοντες. καὶ τά 78 

τοιαῦτα πάλλιόν ἐστι μακρολογεῖν τοῦ ζητεῖν ακριβώς εὖ- 

ϱεῖν ὁποτέρου τῶν Π{ροδίκων /πποκράιης μνημονεύει. ἀλλ 

ὡς εἶπον ἤδη πολλάκις, οἱ νεωιέροι τῶν ἰατρῶών ἐπὶ τὸ 

σοφιστικώτερον εἶδος απεχώρησαν, αἁμέλήσαντες μὲν τοῦ 
παραφυλάττειν μὲν ἀκριβως τὰ ινύμενα περὶ τοὺς ορῥώ- 

στους, ζητεῖν δὲ αυὐτῶν τὰς διαθέσεις καὶ τὰς αἰείας ἐξ 

ὦν ἡ τῆς Ψεραπείας εἴρεσις γίνεται, κρινοµένης καὶ αὐτῆς 

εσο επ]ἆαπι ππα]εγου]αο Ίαπι οοἱο ΠΠπεη{ε ριγσα{{οπῖ ΤηΘΠ-- 

Πτιαε [αρρτεβιοπε Ιαροταπίϊ, εκιοπια μια οι ε[[εε, 

Ἠαιὰ εχίριο ἀεἰχαοίο [αηραΐπο, Ἠγεγίπιο ΙΕΠΙΡΟΤΕ Ργο- 

Ῥτίαην. λαὐίαηι τοβιαῖς Πουϊ εἰ αἰίαθ ἨοἨ ραιισᾶς οοἆ επι 

πηοάο αά [απ]αῖοπι τεάαχῖς [εὰ φιιοά 111 πα]τερὶ αοσῖἀ[ε, 

ηεφιε εΠῖπι εγαί ΙσποΡβΙ]15, ΓΕ Υα]άε οεἰερτε, 1ρ[ῖ αι]άειι 

τε[εΙ]α γεῃα εἰ πιεᾷ]οῖ εΧχ εο τεπιεᾷΙο {αἴαγαπι πα ΠΠ{αἰεπι 

οοπβαπίεν ρο]]]εετὶ νεγεΠΗΡδ, Οία εἰἶαπα ΠΟΠΠΗΗ1 πμ 

αἀνεγ[ανϊ απἀεραπί, ποι [ο] Ργορίεγ πι Πεγῖδ πηασίεπι, 

-1εὰ εἰϊαπι Ῥτορίες Ἱπαρρείεπίϊαπι, εΧ νεπαε [εείῖοηε Γεοιι- 

{ωταπι ε[[ο ποχαπι αΠγπιαηίθ, ΕΡΥΟ[εοΙο αεο ππε]ίμ5 εῇ 

Ἰοηρίοτί [εΓπιοπε ρετ[εφπῖ παπα πίτας Ρτοῖοί Ηιρροσγα- 

Τε πιεηίΙοπεΙη {Γεοειί ἀ1σεπίεν Ιηνεπίτε οοπαΓὶ. .γετηπι, 

μἱ Γωρτα απ ἀῑχὶΙ [αερῖας, τεοεΠ!Ίογεδ πιοά]οί αἲ πιασῖς 

ορ] βήσαιαι ἀοοιχίπαε [ρεοίεπι ἀε[ῄεχεταπί; αερτοίῖ ενε- 

π]εηα ἀ]σεπίες οΡ/ίεγναγε εἰ Ιρ[οταπι α[εοίας οαιι[αδηι1θ, 

εκ αίμα ουγαιοηῖ5 ΙΠΥεηΠΙΙο αεημ]τ]ίας, Ἱπάαρατε περ]-- 

δεΏίἰεθ; Ύϱαε εἰ ἐρία Ρετ εχρετιεπίῖαπι ἀῑ]ιάιοαίαγ. ἹΤα 

ΟΛΙΕΝΟ5 Το], ΧγΙΙ, ΡΑΒ6 ΙΙ. Ε 



89 ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ 
"Εάν Οµαχε. ΙΧ. {400.1 Ἐὰ. Ῥα[. Ὑ. (481:) 
τῇ πείρῳ τῆς γυναικὺς, ἧς ἐμνημόνευσα, τῇ μὲν πρώτη 
τῶν ἡμερῶν ἀφεῖλον τοῦ αἵματος, ὣς μίαν καὶ ἡμίσειαν 

λίτραν, αὖθις δὲ τῇ δευτέρᾳ μίαν, τῇ τρίτη ὃ οὐ πολλῷ 

πλέον ἡμίσεως μιᾶς λίτρας, οὐγκίαι γὰρ ἦσαν ὀκτώ, Οὔ- 

φιστὴς μὲν οὖν ταῦτα ἀναγνοὺς ζητεῖν ἄρξεται τίς τῶν 

"Ἑλλήνων ὠνύμασε λίτρας 1) τίς ὀὐγκίας" ἰατρὸς ὃ' ἐπιθυ- 

µήσευ γνῶναυ τίνα σημεῖα παὶ ἄλλα τὴν φλεβοτομίαν ἐνὲ- 
δείκνυτο, περὶ τὴν ἐπίσχεσιν τῶν καταμηνίων. ἐκεινα τοϊνυύ 

ἐρῶ κάγὼ, τοῖς σοφισταῖς οἰμώδειν εἰπων, ὡς αἳ φλέβες 

ἐξεῖχον αὐτῆς αἵματος μὲσταὶ φαινόμέναε, πελιδναὶ τῇ χρόᾳ, 

διαιρεθένιτος δὲ τοῦ ἀγγείου παραπλήσιον ἦν ὑγρῷ πίστη 
καὶ τῷ πάχει. δι αὐτό γε τοῦτο πολὺ μᾶλλον ἔδοξε κενω- 
τέον εἶναι δαψιλῶς. ταῦτα μὲν ἐν παρέργῳ παρ ἡμῶν εἴ- 

ρήταυ τοῖς ἰατρεύειν ὀρθῶς βουλομένοις' ἐπὶ δὲ τὸ προ- 
κείμενον αὖδις ἀφικύμενος οὐκ ὀρθώῶς φήσω τοὺς ἕξηγη- 

τὰς ἁπλῶς ἀποφήνασθαυ τὸν λεπτυσμὸν τοῦ σώματος ἐπὶ 

κἐνώσευ Ίίνεσθαυ,. διορισμοὺς γαρ ἐχρῆν εἰπεῖν ὡς ὁ μὲν, 

λεπτυσμὸς ὕλου τοῦ ὄγκου καθαίρεσίς τίς ἐστι καὶ σύμπτω- 

πημ]Ίετο [.Π6 081 ΠΙΕΠΙΟΤΝΙ Ρχῖπιο ἆῑε [αηραϊπῖθ [ε- 

απήΗρταια ἀοίγαχκὶ, τήτ[άπι Ρρο[σίάϊιε Ἰβρταπι, ΊΤεγίο γετο 

Ἠο ππμ]ίο Ρ]ας Γεπ]ίρτα, εγταπί οηἶπι Ἱποίας οοίο ῥο0- 

Ρα φαἴάειπ Ἰαεο Ιεσεμς 4Παεγεγε Πμοῖιρίεί, 5 εκ ναε- 

οἷς ππ(ασι Ἠρτας απἲ απῖ αποίαδ ποπιϊπανΙϊ,  Μεάτειθ 

ψεγο εἰ ο1αθ αἰία ῄσπα Ῥτγαείες οομΙρ{ίο πΠἹεΠ[ε γεπαθ 

[εοίῖοπαπαι Ἰπά]οεπί [οἶτο ανερῖῖ, Ί]α Ιβίίατ εἴ ἐρο τε- 

οεΩ/εΡο, {[ορΠΙβΙ16 αἱ να]εαπῖ πιποίαης: {[ο]οεί 1ρααθ 

νεπαο επηπεβραπἰ [απρι]π] Ῥίεπας, οο]ογο Πνίάαε, το[οι[[ο 

απίεπι να[οι]ο, Ἠααίάαε Ρ]οῖ εἰ οο]ογο οί ογα[Ππίιιάῖπε βπιῖ-- 

19 [απραῖς επιαπαραί, οϐ ἷά Ἱρ[απι [απο πια]ίο πιαρὶς ν1[α5 

{ιί Ιατρίίεν εἶἴε εναεπαπάμς. Ἠαεο ααἰάεπι α ποβῖς ορ]ίετ 

χεοίο πιεάερ ουαρίεηίῖρις ἀῑεία ΓΠαπίο. Βυτ[απι γετο αἆ 

Ῥτορο[ίαπη πηθ χεοΙρίεΠΒ, ΠΟΠ τθείε ἀῑσαπι Ππίεγργείες α{- 

Πγπια[ζο, αἰ[επιαϊίοπειη οοτροσῖ Ππιρ]εῖίει οἨ ΠπαπΠΙοπεπα 

Πιν; «ἀΠποίίοπες οπίπι ἀῑκί[ε οροτίιέ, αποά [οἶμοεῖ 

αἰ[επιιαίτο: {οἱ{1θ πιο]ῖ ἀειχασ[ίο απαεάαπι 6{[ι εἰ οοΙΙαρ[αθ 
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Γά. ματι. ΙΧ. [460. 461.] Εὰ. Βα[,. Ῥ. (486.) 
σις ἢ συνίζησις 1) ὅπως ἂν θΘέλωσιν αὐτὸν καλεῖν, ὁ δὲ 

παχυσμὸς ἔμπαλιν εἰς ὄγκον ἐπίδοσις. ἐνίοτε μὲν οὖν ἆρ- 
ῥωστούσης τε τῆς ἐν τῷ σαρκώδει γένει δυνάμεως, αἵματός 

τε μοχθηροῦ περιεχομένου κατά τὲ τὰς αρτηρίας καὶ τὰς 
φ]έβας ὁ λεπευσμὸς γίνεται. πολλάκις ὃ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐναν- 

τίοις ὁ παχισμὀς ὧς ἐν μὲν τοῖς ἀγγείοι ὀλίγον εἶναι τὸ 

αἶια δαπανώμένον εἰς τὴν ὠρέψιν τῶν σαρκών, εὐτροφεῖν 
ὃ᾽ ἐκείνως καὶ ὃν αὐτὰς τὸν ὅλον ὄγκον τοῦ σώματος. ἴσασε 
δὲ καὶ τοῦτο καὶ οἳ ἀνδραποδοκάπηλοι πάντες ὡς περιτεί- 

νεται τὸ δέρµα τοῖς σαρκώδέσι µέρεσι καὶ φύσει τὲ τινας 

σωμάτων γνωρίζουσι μὴ δυναµένας εἰ ὄγκον ἐπιδοῦναι τῇ 
περιτάσευ τοῦ δέρματος. αἀνατείναντες γὰρ αὐτὸ τοῖς ὃα- 
Ἀτύλοις ἄκροις, σκοποῦσιν ἐπὶ πόσον αφίσταταυ τῆς ὕποκει- 

µένης σαρκὸς, ἀναιρέψειν τε τοσοῦτον ἐλπίζουσιν ἕκαστον 

τῶν ἰσχνῶν σωμάτων, ὅσον ἂν ἐπιδῷ τὸ δέρμα, τὸ μὲν 

χαλαρὸν ἐπὶ [461] τοῖς λελεπτιυσμένοις τὸ δὲ τἐταμιένον 

ἐπὶ τοῖς παχυνθεῖσι φαίνεται γινόμενον. οἱ μὲν οὖν λεπτυ- 
σμοὶ διὰ πολλὰς αἰτίας συμβαίνουσι. καὶ γὰρ ἔνδεια τρο- 

οί [αρβάεπί]α νε] πἴοππααε 1ρ[απΙ ΠοΟΠΙΙΠαγε νε]ηῖ; οτα[- 

Πιπάο νεγο ε οοπίγατῖο 1π ΙΙΗΠΟΓΕΠΙ εἰαίίο εΠ. Ἀοπή-- 

ᾳαααι βία ἀερίμίαία οπγποῇ σεπετῖς [αοπ]ίαίε εἰ γΙΙο[ο 

{απρβαῖπε 1π αγία] νεηίδαθ Ἰπο]π[ο αἰ[επιαίο ΠΙ; ρ]ε- 

τΗπΠ(Ιθ ΝεΓΟ εκ οοπίγατ]] εγα[Πίαάο, αἱ 1π ναί απῖάεπα 

Ραιιοις [αησαῖς τεπιαπ[εγί 1 οαΓΠΙΗΠΑ Ἠπ[γΙοβίΙοπεπι 4ἱδ- 

η ηρμίας, Ί]]αε νετο Ῥεπε Ἰαῦιίαε [Πί εἰ Ῥετ εαπς {οίις 

πιοἰε5 οοτροσῖς Ιποτεγετ!ί, Ἀονεγαπί αμίεπι γε] οπιπες 1 

4ποφΠθ Π)αΠΡΟΠΕΡ, ουίεπι [ο]1οεί οαγποβς ραγΗοι[ῖς ρτας- 

{επαϊ εἰ παίαγας φπαδάαπι ϱοΥΡογαΏ αρπο[ομηῖ, θε 1π 

ΠΊΟΙΕΠ1 εχογείσετε Ργαείεπ[α οπίε ΠΟΠ να]εαπῖ,. ΊΝαπ 1ρίαπι 

Γαπιπηῖς ἀῑσιιας Γαγίαπι ἱταλεπίες, 4ποήδπε α [αρῬ]εεία σατΠθ 

ἀ1[εοφαί, οοπΠάεταπί εἳ εο [πε βήρι]α επιαο]αἰᾶ ΟΟΓΡΟΤᾶ 

{ε τεῄσοεγε Ρο[[ε [ρεταπί, αποµίααε ομῖ ρτοἰγασία’ Γπεγ]ί: 

Ίαχα επίπῃ ομῖ ἵπ εκἰεηιαίής, εχἰεηπία ἵπ ετα[ιοτίρας ε{- 

Γεοῖῖς 4ρρατεί. ΡΟΤΤΟ εκίεπμαίιοηςς πι] ἆε οαι[ῃς Ρρτο- 

νεμίαπε, βαᾳπϊάεπι αΠπιεπί Ῥεπαγία, εΧεγοΙίαΙοηες Ρ]1γ68 

Εν ο 



θά. 111ο ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΠΙ(ΗΜΙΩΟΙΝ ΣΤ 

Εὰ: Οµατι, ΣΧ. [16.1 Ἐὰ, Ῥα[. Ύ. (450.) 
φῆς καὶ γυμνάσια πλείω καὶ ἀγρυπνία καὶ φροντίδες, αλ- 
γήματά τὲ καὶ νόσου συντηκτικαὶ καὶ διαφορητικαὶ καὶ κέ- 
φωσις πολλὴ διὰ }αστρὸς ἢ ἐμέτων ἢ ἱδρώτων ἤ αἱμοθῥα- 
γίων αἴτια γίνονται λεπτυσμών. τῆς ὃ) ἀνατρέψεως εἷς τρὀ-- 
πος {ᾗ συμμετρία πάντων ὧν ἡὑγιαίνοντὲς «δεύμεθα. ταῦτα 

ὃ᾽ ἐστὶν, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐρεῖ, πόνοι, ποταᾶ, ἄφρο- 

δίσια. πολλῶν οὖν ὄντων τῶν τρόπων καθ οὓς λεπτύνεταυ 

τὸ σῶμα κοινὸν ἁπάντων ἐσεὶ, πρώτον μὲν χαλᾶσθαι τὸ 
δέρμα, μετὰ ταῦτα δὲ περιτείνεσθαι, µένοντος δηλονὀτο τοῦ 
λεπτυσμοῦ καὶ εἰ διαδεχοµένη αὐτὸν αναθρεψις γένοιτο, 

τουναντίον συμβήσεται, ταθήσεταυ γὰρ τὸ δέρµα», τὰς ὃ᾽ 
αἰτίας τούτων Ίδη μὲν ἠκούσατε πολλάκις, εἰρήσεται δὲ 

καὶ νῦν ἐν κεφαλαίοις. ἀναμνησθέντων δὲ ἡμῶν ἃ πολλά- 

κις ἐπί τε τῶν ἀσκών καὶ τῶν κύὐστέων ἑωράκατε. πλήρου- 

µένης μὲν }ὰρ τῆς ἔνδον χώρας περιτείνεται τὸ δέρµα, κὲ- 

νουµένης δὲ χαλᾶται. τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον ἐπέ τε τῶν 

ζώων εὐτροφούντων μὲν ὁρᾶτε τεινόµενον τὸ δέρµα, χαλα- 

ϱὸν δὲ ἐπὶ τῶν λεπτυνομένων γινόμενον. «ὡς γὼρ τὸ ἐγχεύ- 

εἰ νὶσι]ῖα αἱ οοσΙ{α[Ιοπος εἰ ἀἆο]οτες εἰ πιοτρῖ οο]]ηπαπίες 

οἱ ἁῑ[οι[Τον1: Ργαείετεα ενασιια(ίο πιπ]ία Ῥεν α]νιπα, νοπηῖ- 

Γη Ῥεχ Τπάογες, Ρεγ [απρυ]π]ς Ρτοβανίααα, εχίεηιια(1ο-- 

παπα σαπ[αα Γαηϊῖ,  ΤηΠαιιγαἰοπῖ5 αιιίοπα παπα πποᾶας εἴἴ, 

ομηη ἵπ γ]άθ]]σοί, «απἴρις [απὶ 666ΠΙΗ6, 6ΟΠΝΕΠΙΕΠΦ Ἠπο-- 

ἀῑῑδ; Πα νεγο Γιπῖ, αί Τρίε [οαμαπίῖριις ἀῑοίμτας εΠ, Ἰα- 

Ῥοτεδ, οἶριιδ, Ρροΐίμ5δ, [οπιπάδ, νεΠΙΒ, Ἰαφαε οτι πα 

πιοῦΙ οχκἰεπιαπάϊ οοτρουῖ ΠΠῖ, οπιπ]ααι ΟΟΠΙΙΠΙΠΘ ἑ{ί ρεῖ- 

πηιΠι θὐ]άει οµ[έπ Ἰαχαχί, Ῥο[ίοα νετο ρεγάιταπίε ππαοῖθ 

ἀιβεπάι, Αι { 11 Γαοοράςπς Ἱπ[αιχαί]ο {αοΐα {αετ]ΐ, οοἩ-- 

ἵνα. ἁοοϊἀοί: ἀῑεπαάείαν επ]πι οαἰῖς ρτίππαπα, ἀεϊπᾶς 

Ἰαχίος Πει, (Όπαιι[ας νεγο Πογιπα Ίαπι αι]άεπα [περῖας αι-- 

ἀῑνι[ῖς, νεταπηίαπηεη αἱ ἵπ ρτασ[επίῖα [απιπιαῖπι ρεγβγί- 

δεηίαΣ, Ομαρτορί6γ νοΡῖβ 1 ΠΙΕΠΙΟΓΙάΠΙ τενοσαπάα, πας 

Γπερίας Ἱπ παῖρις εἰ νε[ιοῖς οοπ[ρεαίβῖδ, τερ]είο επῖπα 

ΙΠΤεΓΙΟΥΕ οανο, οἴτοιπ[επάἴμχ οοτίαπα; οναοιαίο, τε]αχα- 

ἴμσ, Εοάσπι πιοᾷο αἳ ἵπ απἰπια]ῖριας Ῥεπο [ασίπαιϊς ἀῑ[επία 

ου{15, 1 πιαοῖε οοΏΓεο[ῖ Ίαχα οοη/[ρ]οϊίαν. ἸΝαπι Ποιί 



ΚΑΙ ΙΑ 4ΗΝνΟΡ ΕΙΣ αττο ΖΠΟΜΝΗΊΠΜΗ4 ϱ, 6” 

Ε. Ο]νατῖ. ΙΧ. {ασ1. 1 Εά. Ἡα[. Ἡι (486. ) 
μένον ὑγρὸν εἰς τοὺς ἀσκοὺς ἐκτείνεο τοὺς χιτῶνας αὐτῶν, 

οὕτως αἱ σάρκες πολλαὶ γινόμεναι, τὸ ἡμέτερον δέρμα περιτεί- 

νουσιν ἑαυταῖρ. καὶ θεάσασθαι σαφώς ἐστι τοὺς μὲν παχεῖς 

τέταμιένον οὕτως έχοντας τὸ δέρµα πάντας, ὡς μὴ δύνασθαέ 
τινα λαβύμενον αὐτοῦ μηδ᾽ ἐπὶ βραχὺ, τῶν ὑποκειμένων 

ἀποστῆσαυ σαρκῶν τοὺς ὃ᾽ ἰσχνοὺς οὕτως χαλαρὸν ὥστ 
ἐπὶ πλεῖστον ἀνατείνας τις αυτὸ διεκβάλλειν δύναται βελὀ- 
νην ἄνευ τιτρὠσαί τι τῶν ὑποκειμένων. ἄχρυ μὲν δὴ τοῦδε 

σχεδὸν ἅπαντες ὀρθῶς ἤκουσαν τῆς λέξεως, ἐταράχθησαν 

δὲ ἐκ τοῦ προκειμένου τῷ πᾶς λεπτυσμὸς χαλᾷ τὸ δέρµα, 
τοὐναντίον οὖν ἂν ἐπ αὐτῷ γενέσθαιυ φασί. διό τινες ἐπὶ 

τὸ ἀναθρέψεως εἰρῆσθαι τὸ ἔπειτα περιτείνέται νοµίξουσε, 
μὴ συνορῶντες ἐναντιούμενον αὐτοῖς τὸ ἐπιφερόμενον, ἔνθα 
φησὶν, ἀνάτρεψις τάναντία. γἐνήσεται γὰρ, ἑὼν ἔπηιαί τις 

αὐτῶν τῇ κατὼ τὴν ἐξήγησιν γνώµη, τοιοῦτος ὁ νοῦς τῆς 

ῥήσεως: ἅπας λεπτυσμὸς χαλᾷ τὸ δέρµα, περιιείνεται ὃ᾽ 

ἔμπαλιν ανατρεφομένων, αἀνάδρεψις δὲ τάναντία πέφυκε 
ποιεῖν. αλλὰ πρῶτον μὲν οὐκ ἐναντία τὴν ἀνάθρεψιν εἰκὸς 

Ίϊᾳαογ {π πίτες ΙΠΓΙ[αΦ ΘΟΓΙΙΠΙ ἴθγροτα οοπ[σπᾶ1ε, ία οας- 

ηςς πηη]ίαο ΡΓγουτεᾶίαε οὐῖεπι ποβταπι οἴτοιπι [ΓΕ 1ρί[ας οὗ - 

τεπάαπῖ, αἴιπε 1 ενἰἀεπίει Ιπίπετί Ἰοεί, ρίησιιες [οἶ]]σεί 

ΟΠΊΠεΦ αἆεο ἴεπ[απι ουμίεπι Ἠαβεπίες, τί απῖς αρρτεµεηάεης 

πεο πηϊηάσιητη οπ]άεπι α Γαρ]εοίίθ οαγηῖβς αγΥε]]εγε Ῥο[1:, 

ΠΙᾷΟΓΟΦ απίεπι αἆεο Ίαχαπι, πί Ἰοηρι/ήπιο αιῖς 1ρ[απη Ρτο- 

{γαμεΠθ ἆοἩ Ίτα]οετο [πε π]]ας [αυ]εοίαε ρατ[ῖς να]πετε 

αακαί, Ἡαοίεπις απ]άεπι οππΊεΒ {ετο οΓαΙΙΟΠΕΠΙ γεοίε Ἱπ- 

ιε]]εκεταπί, [εά 1π «ο οοπίυτραΙ [απί αιοά [εηπίαν Ίαες 

γετρα, οπιΠῖδ εχκἰεηαα[]ο Ιαχαί ομίεπι, ΟΟΠΙΤΑΓΙΙΠΙ ΕΠΙΠΙ 

30 ἀρία Πετί πεδαηί, ὨὈὨποείτοά ποηπμ]Ι ἆε τε[εοιίοπθ 

γετρα Ί]]α, ᾖῬο[ίεα οἰγομππιεπαίειμγ, ἀῑοία ε[ῄε εκί[ήπναί, 

πε(πο απΙππαάνετίεταπέ απο .ΓΠαῬ[εφσίας 1ρῇ9 αἀνετ[ατῖ, 

αἱ αἲξ, τεζες]ο οοπ[γατία {αοῖί, Επι επἶπι, { φι]θ 1ρίο-- 

τΗΙή εκρ]απα[ῖοηῖς Ιπίε][]εοίαπαι {[εηπαίασ, ἰα]5 ογα1οΠῖ5 

[επιεπί]α: ΟΠΙΠΙ5 εχἰεημαἰῖο Ἰαχκαί οπίεπι, οἰγοιπι{επά Ταχ 

οοπία τε[εο!15, τε[εοίο γετο οοπίτατία Ίαοεγτο αρία ε{ι. 

Φεά ῥτίππση αΙάεπα 1ρΓαΙή ἆῑοεγε Ῥατ εταί, Τ6ΓΕΟΠΙΟΠΕΙΙ 
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ἦν εἰπεῖν αὐτὸν, ἀλλ ἐναντίον. ἑνὸς γὰρ ἐπὶ τοῦ λεπτυ-- 
σμοῦ λελεγμένου, καὶ τὴν ανάδρεψιν, ἑνὸς ἐναντίαν εὔλογόν 
ἐστιν εἰπεῖν. εἴπερ οὖν ὁ λεπιυσμὸς χαλᾷ τὸ δέρµα, περι- 

τείνειν δεήσει τὴν ἀνάθρεψιν. ἔπειτα ὃδ᾽ ἐφεξῆσιταύτην εἰ- 

θηκὼς Φαίνεται, ὄντος ἑτοιμοτέρου τὰ καὶ σαφεστέρου καὶ 

συνεομωτέρου τοῦ τοιούτου λύγου, πᾶς λεπτυσμὸς χαλᾷ τὸ 
δέρµα, ἀνάθρεψις δὲ περιτείνει. τὶ ποτ οὖν ἐστι τὸ δηλού- 
µενον ὑπὸ τῆς λέξεως, ἐν ᾗ Φησιν, ἔπειτα περιτείνέται ; 

οὐδὲν ἄλλο παρὼ τὸ σαφώς ὑπὸ πάντων νοούμενον, ὅτι χα- 
λᾶταυ μὲν πρώτον ἐν τοῖς λεπτυσμοῖς τὸ δέρµα, τείνεται δια- 

µένοντος τοῦ λεπτυσμοῦ δηλόνότι καὶ μεταπεσόντος εἰς ἀνά- 

Όρεψιν. ἐπὶ δὲ τῆς ἀναιρέψέως ἔμπαλιν ἐν αρχῇ μὲν 
περιτείνεται τὸ δέρµα, τῷ χρθύνῳ δὲ χαλαρώτερον γἰνετας, 
ταῦτα ὃ᾽ εἴπερ ἐπιμελῶς οὕτως προσἑσχήκασυ τὸν νοῦν τοῖς 

Φαινομένοίς, ὧδ /πποκράτης, ἑώβων ἂν τὰ γινόμενα. πρῶ- 

τον οὖν ἀναμνήσας ἡμᾶς ὧν ἐναργῶς ἐβεάσασθε, μετὰ δὲ 
ταῦτα καὶ τῶν φαινομένων τὰς αἰτίας ἐρῶ. Ἰινέσδω [462] 

τοίνυν ἀνάμνησις τῶν μαρανθέντων ἐν νόσοιο καὶ μάλιστα 

πΟἩ οοηίτατία, [6ᾷ οοπῖγατΙπα {ασοεγθ: παπι οὐπι ππαπι 9 

οκἰειιαίϊοπε ἀῑσοίαπι {ΠΠ εί τε[εοίοποπαι ΙΠΙ οοηίταγίασα ἁἷ-- 

χΙ[ο ταιῖο ροβυ]α,. Τσαν Π εχίεπιαῖο ου(επΙ ]αχαῖ, εαπι 

ἀϊβοπάεγε τε[εοίϊοΏεπι οροεΙεΡΙί; Ῥο[ίεα νετο ἀεῖπεερς Ἠου 

ἀῑκ][Τε πιαπ]{ε[ία νΙάείας, οτι εχρ]σα[ος, αΡρετίῖος ας 

Ῥγονίου Π{ ία] ογαίΙο: ΟΠΙΠΊ5 οκίεμιαἰΙο Ιαχαί ουίείῃ, τ16-- 

Γοοίῖο οἰνουιιπίεπά{ί.  Ουμίά Ιδίίατ ε[ι ηαος. αΏ οα ρατίε 

Πρπ][Ποαίας, αιαε ἀῑοῖί, Ρο[ίοα οἰγοιπα(οπάτίατ Ὁ. πμ] αιά 

[απα, ΠΠ. 14 οααοά αρ οπιπῖριας Ππιε]Ηβίίατ, αποά Ῥείῖπιο 

[οι]ιοεί ἵπ οχἰεπιαΙοπῖρις οι{1ς τεἰ]ακαίασ, εκ{εμάίαχ ρο- 

Ποεα εχἰοπιιαίΙ1οπα πιαπεπία οἱ ΠΟΠ 1Ππ ΓεΓΕοΙΙΟΠεΙ γαι [πιια-- 

ἰαΐα.. Αί 1π τε[εοίῖοπο οοπἰγατίηπι ογαηπ]ῖ, αρ ΙπΙΙο αιιῖ- 

4επι ου(ῖ ορίεπά αν, ἴεπιρογε απίεπι [οσυεάεηίο Ἰαχίος 

ενα]. Ἠαεο Ῥγο[εοίο { αἆεο ομγίο[ε, αἱ Ηϊρροοναίες, 

ΓεηΓιῖ αρρατεπίῖα ορ[εγνα[επε, Πία Πατὶ νιαϊ[Πεπί. Βείπαπα 

Ιρῖίαχ νορῖς 11 ΠΙεΠΙΟΥΙΑΠΙ θα Τ6νοσαΠ6, ϱ1παε Γεπ[α οοπ[ρε- 

κὶ[ς, Ῥοβεα εἳ αρραγεπΙμπι οαπ[α8 ϱχρ]ίο8ρο. Ἡίοσαπι 
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τὸν περιφρυγῆ καλούμενον μµαρασμὀν. ἐφ᾽ ὧν ἀναμνήσθητε 

τοῦ δέρματος ὁμοίως βύρση ξηρῇ τεεαµένου, καὶ τέ ὃαυμα- 

στὸν ἐπ᾽ ἐκείνων ἐν χθόνῳ πλείονι ξηρανθέντων, φαίνεσθαυ 

τὸ δέρµα τεταμένον, ὕπου γὲ καὶ περὶ τὰς πρώτας ἡμέρας 

ἐνίοτξ συμβαίνει τοῦτο. λέγει γοῦν αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης 

ἐν προγνωστικῷ περὶ τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς νύσου συμβαινύγτὼν 

διηγούμενος ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸ πρόὀ- (451) σωπον 

σημείοις καὶ τοῦτο. δέρµα τὸ περὶ τὸ µέτωπον σκληρὸν 

καὶ περιτεταμένον. ὅτι ὃ᾽ ὑπὸ κενώσεως ' γίνεται τοῦτο 
ὑιδάσκων αὐτὸς ἐφεξῆς ἔγραψεν, ἐπανερέσθαι μὴ ἠγρύπνη- 

κὲν ὁ ἄνθρωπος ἢ τὸ τῆς κοιλίας ἐξυγρασμένα ἡᾖ ἐσχυρῶς, 

1) λοιμώδές τι ἔχει αὐτόν. αλλὼ τοῦτο μὲν ὠμολόγηταυ 

πᾶσι τοῖς μεθ “/ππόκράτην, καθάπερ ἐξ ἑνὸς στόματος εἰ- 

ποῦσιν, ὡς ἐν κενώσει πολλῇ ποτὲ μὲν αἰσθητῶς γινομένη, 

ποτὲ δὲ οὐκ αἰσθητῶς, τοιοῦτο συμβαίνει γίνεσθαι τὸ πρὀσ- 

ωπον οἷον ἔγραψε κατὼ τήνδε τὴν ῥῆσιν, ῥὶς ὀξεῖα, ὀφδαλ- 

μοὺ κοῖλοι, κρόταφοι συμπεπτωκότες, ὧτα ψυχρὰ καὶ συνε- 
σταλμένα καὶ οἳ λοβοὶ τῶν ὤτων απἐστραμμένου καὶ τὸ 

ΐαηαε τεπηπ][οαπηπῖ, αμ 1π Πιοχρῖς οοπἰαρπεταπί, ΡρΥαέ- 

{εγῖῖπι 1π ἴαρε, ϱπαε τγεἰοτγγτίάα νοσαίασ; 1π οφ μ1θιιδ Πχθ-- 

πηεπ!ῖοϊε οιιίεΠπι αεηιθ 4ο αγία οοτῖπα Γα[Πε ἀλ[ιοπίαπας 

Γεὰ «πιά ππῖταπη 1π 1116 Ιοηρβῖοτί ἴθππροτε {αμε[αοίῖς οι{έΠα 

ἀῑ[ιεπίαπι αρρατετεὈ (παπάοφιάεπι εἰ ποπημή(πασα ΡΥΙΠ]9. 

ἀιερας 14 ενεπῖγτε [ο]ἱεαί. ΠΕἱοῖί «ο ΗΠιρροοναίες 1ρία 1π 

Ῥναε[ασης, ἆε 15 4ὖαε πιογρῖς ἀπΙίΙο επεπΙαη!ί, [ΕΓΙΠΟΠΕΠΙ 

Γαοἱθης, ἹΠπίεν α]ία {αοἷεῖ Πσπα αἳ Ίου επαππετα!ς, οι[18 

οἶτοα {γτοπίοπι ἆμτα εἰ εοηπίεπία, ΟΌιοά απίοπι οἨ Ἱπαπί- 

Ποπεπι 1 [αί, ἆἀοοεμπς 1ρ[ε ἀείπεερς [οσίρβί,. Ιπίοιτοραια 

οροτίεί, Πτι ναρ]ανογῖ! Ἰοπιο απ νεηἰχς ἀε]εσίῖοπος να]άςε 

τ Εαεσῖπῖ εορίοίαθ, απ {αππεΦ 1ρ[ιπη νεχεῖ. Οείεναπι 14 φιι]- 

ἀεπι αἳ οπιπΙθΗ5 πιεᾷῖοῖς ΗΙρροοταίε ρο[ιενοχῖρ ας (αΠ4ΙΙ8 1 

μπο οτε ΙοηπεμΡρας οοποεά[ίως οἨ Πππιοίοαιι ενασια![]ο-- 

ηθπα ποπα παπι Γεπββί]επα, ποΠπαπ παπι [εμ[ας Ιαίοι-- 

επι, [ο]ετο ε]ιδπιοάί [αοίεπι οναἆετθ, ϱπαἶεπι Ἠὶ5 γΥεγρῖφ 

Ριηκίί Ἡϊρροογαίες: Ἠδ[ας αοπίις, οσο] οαν!, [επρογα 

οοΠαρία, απγθ {γσιάαο αἴ οοπἰγασίαο οἱ αιἰγίιαι Ῥίηπας 
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δέρµα τὸ περὶ τὸ µέτωπον σκληρὸν καὶ περιτεταμένον, ὡδεξ 

τοῦ φαινομένου σαφώς ο]αᾶς διδάσκοντος τὴν ἐσχυρὰν κέ-- 

νώσιν ἐναντίαν τῇ μετρίῳ περὶ τὸ δέρµα διάθεσιν ἐφγαξο- 

µένην, ὃ λόγος αὐτῶν πιθανὸς μὲν, οὐκ ἀληθὴς δὲ φαίνεται, 

καθ’ ὅν φασι, µμενόντων τῶν τὴν διάθεσιν ἐργαξομένων αἲ- 

τίων οὐκ ἑνδέχεται μεταπεσεῖν αὐεὸ πρὸς τοὐναντίον. ἐναργῶς 

γὰρ ὁρᾶται μεταπῖπτον ἐπὶ ταῖς ἁμέτροις κξνώσεσιν, ἐάν τὰ 

αἰσθητῶς αὗται φαινώνται περιμένουσαι µέχρυ χρόνου πλείο- 

νος, ἐαν τὲ κατὰ τὸ ἄδηλον, ἤτοι συντηκοµένων 1} διαφορουμέ- 

γων τῶν νοσούντων. πρὶν μὲν οὖν ἐπ αὐτὴν τοῦ δέρματος 

τὴν οἰκείαν οὐσίὰν ἐξικέσθαι τὴν κένωσιγ, ὁμοίως τοῖς κὲ- 

νουμένοις ἀσκοῖς καὶ σάκκοις καὶ κύστεσι χαλάται τὸ 

δέρµα. Ἰρονιζούσης δὲ τῆς κενώσέως ὁμοίως γίνεται ταῖς 
.. 
Γά 

- / 5 . ” » - ΔΝ 

ἔηραις κὐστεσί τὲ καὶ διφθέραις, ἃς οὐκ ἔσειν ἐκιειναυ δια 
3 Π » .. η - 3 ” 

τὴν σκληρότητα. τοσοῖτον δὲ φαίνεται καὶ το των ασκὠν 
Ν Δ - ΄ ’ [ .. ” .. 

καὶ τὸ τῶν κὐστέων δέρμα }ινόμενον, ὅταν ἵκανῶς δηραν- 
θῇ ἕ δ᾽ Ἀ ς / ε 8 2 Ν λ η 3 Δ ε] 4 

, µέχρι ἂν ὑπαρχη ὑγρὸν καὶ µαλακὸν, εἰς την ἔντος 
« ο Γ , , 
ἑαυτοῦ χώραν δἐχηταί τι καὶ πάλιν µεθείη, δεχομέενον μὲν, 

ΙΠγεγ[αο οἱ ομ{]5 οἴτοα {τοπίοπι ἅἆπτα εἰ ἀῑβεπία. ΌὨπο- 

οἶγοα Γ[εη[α Ἡο5 ἀρετίε ἀοοεπίε, πΙπίαπι εναοιαίίοπεπη, 

οοηίτα παια πιο εγαίαπας, 1π. ουσία α[Πεοίπα ρατεχο;ς 1ρΡ{ΟΓΗΠΙ 

χα[1Ο. γεν Πιπι]]1 η αἱάθια, Ἠοι ἴαιλει νετα οοππρτεμοαπάίαν, 

οι ἀῑοιιηε, πιλπεπίῖθις α[Πεοίμαι ῥτοάποεπριας οα/[9 

ρίαιη αἆ οοπ(γαγίαπα ἰγαπσπιίατί ποπ οομμσῖί,  Ενίάει-- 

ἰου ου] ἰχαμδηπιίανί ΙΠπΙΠπιοάςΓαἶ οναοιιαΙοπίριιδ οεταΤία9, 

νο Ἱρ[αε Ἰοηρίονϊ. {οπιροταο [επβραίες ρογάιιγανο ἨΠο[οΒΙ-- 

ασ, γε ρου νίαν Γεηβρας οοο]ίαδ, ρεν ε]ἰαπαίίοπεια [οἶ-- 

11οεί απ! ἀΙσοβίοπεπι αεσγοίαπἰῖαπα, ε[ῃοίαπίαν,  Απεφααπα 

Ισίίαν αἆ Ἱρίααι ου] ρτορτίαπα [αρ [αμ ἰίαπι οχ]ιαι[ῖο ῥο-- 

νεπογ]έ, Ῥενίπάᾳ αἴφια εναοιαἰὶ υχεν οἱ [αοοί εἰ νεῖσας, 

οι{15 Ἰαχίου γεάάίίασς ἀπαπίίοπο απίθιι Ρρεγάαχαπίε ἰα]ῖς 

οΠιοΙίαχ, 4 παἱος αγ]άαο, γείῖσας αἴηιε οοσία, 4189 ρχαο 4π- 

χὶία εχκἰεπάῖ ποπ Ρρο[απί: ἰα]ῖ Υετο οἳ 1 μἱχίρας οἱ 1π 

νε[ιοῖ ομ{ῖς ε[εοία νἰάείατ, οὔπα εχβοσαία αἀποάαπι {16- 

τι, Αἲ [πο ἀπ Ἱαπιῖόάα Ιἱ οἱ πιο] εἰ ἵπ ΙΠΙΟΓΠΟ 

οαγο αἰαιιίά Γι[οῖριί ατα ἁἰπιαί, [α[ορίοις απ]- 
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Εὰ. (Ίνατι. ΙΧ. [469.] Γὰ. Ρα[. Τ. (487.) 
, ο - ῤ , ὁ 
ὅταν ἱκανῶς π]ηθωθείη, τείγέταε, κἐνούὐμένον δὲ χαλᾶται. 

- , - |) -” 

καλώς οὖν εἶπεν ὁ “Ιπποκράτης, πᾶς λεπτυσμὸς. χαλᾷ τὸ 

δέρµα, ἔπειτα περιτείνεταυ. καὶ γὠρ καὶ φαίνεται γιγόμέγον μα; .. 
. ες ” η τ - 

οὕτως καὶ {ἡ αὐτία λέλεκται, καλώς δὲ προσέθηκὲε καὶ τὸ 

τὴν ἀνάθρεψιν τάναντία ποιεῖν. ἓν αρχῇ μὲν γὰρ ὠνατεί- 

φέται τὸ δέρµα, τῷ χρόνῳ δὲ χαλαρώτερον ἐργάζεται. σκλη- 

Ούτερον γαρ ὂν φύσει καὶ ξηρύτερον τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ 

σαρκών, ἕσεέρον ἐκείνων καὶ σκληθύνεται κατα τοὺς λεπτυ- 

σμοὺς καὶ μµαλακύγεται κατὼ τὰς ἀνατρέψεις. ὁπύταν οὖν 
᾽  ν ο γα Λ 3) ν ς 5. ο 

σκληρὺν αυτο καὶ Σδηρὸν Ίδη γεγονος Ἡ αναῦθρὲψις διαδεξη-- 

ται, πρώτον αυξάνουσα τὰς σάρκας εἰκότως περιτείνευ. 

προϊόντος δὲ τοῦ χρὀνου τῆς τροφῆς ὑπολαμβανόμενον, 
ὑγρόιερόν τε καὶ µαλακώτερον γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν 
χαλαται, καθάπερ αἱ ξηραὶ ὃδιφθέμψαυ τὸ καὶ βύρσαι Τὰ 

βρεχθεῖσαι ὕδατι, λιπανθεῖσαυ δὲ ἐλαίῳ καὶ στέατι. ταῦτα 
μὲν οὖν ἀληθῶς τὲ ἅμα καὶ σαφῶς εἰρημένα τῷ /πποχκρά- 

- Π Δ υ -- ’ 2, 

τὲι κακώς ἐξηγήσαντο, δια τὴν τῶν πραγμάτων ἄγνοιαν 
ς Γ - ς / 3 3 ᾽ ” Λ Ε Ε] - Ε) ς ; 

ὑπὲρ ὦν ὃὁ λόγυς ἐστὶν αὐτῷ. τα ὃ ἐφὲξῆς οὐχ ὁμοίως 

4εια, οὐ [ας εκρ]εία [αογ]έ, ἀἰ[μοπατίαςς οππ: Ἱπαπῖίαγ 

βμίοµα, τε]αχαίασ, Ἠεοία ἐβίίας Ηἱρροογαίες ἀῑκιῖ, οπιπ]6 

εχίεµιαΙ1ο Ιακαῖ ομίεπι, ρο[ίεα οἰτοαππίεηά ασ: {ο επῖπα εἰ 

Πει1 ν]άειπις οἱ Ίαπι σαιία ἀῑοία εΠ,.  Αο Ῥεπε ἀ]πά. ᾳ1ιο-- 

ᾳµς αἀ]εοῖῖ, τε[εοίίοπεπι οομἰγατία {ασοτθ; Ἠᾶπα αὖ 1Π11Ο 

οκιεπατίας εις, 1ΙΠίθι]εοίο ἀε]μάο ἰεπιροτῖς ΙΠπίεγνα]]ο 

ε[Ποῖίιχ ΙαχίοΥ. Όππ εηῖπα Γαρ]εοιῖ 1ρ οατηῖδις ἀιτίος 

Ὠδίυχα Πἱ αἴάπε ατἰά]οΥν ἰαγάιαδ Ύπαπι Ίπα εἴ 1π εχίε- 

ημαἰ]οπῖρις οράμτο[οι εἲ 1π τε[εοιομίρας τοεπιο]]ε[οΙῖ. 

Ὁιαπάο ἁρήιν αρ[απα ἀγαπα εἰ απ οχ[οοπίαπι τε[εοί]ο 

εχοερογ1ΐ, ΡΤΙΠΙΙΙΠΙ Ο8ΥΗΕ5 ααίρεις ἀρίαπι Ίατο ῥρτοίεή- 

ἀἷῖ; ρτουθάθμίο νεγο ἴεπιροτε εἰ 1ρία ου πι ἰγππεπίαπα 

Γυ[οῖριοης ΠιπιάΙος εἰ ππο]]ίος Πἱ, ρτοῖπάε εἰ ΙΠ{ετιιπι Ἰα- 

χιοι τεάἁτίατ, αιεππαάπιοάαπι ατίάα οοτία εἰ Ρρε]]εδ αφια 

π]αε[αείαο οἳ ο]εο αο [ενο ἀελριίαθ. Παεο Ἰἴαπε γΥετα 

Ἰωχία αἰφια αροτίο αῦ Ἡιρροογαίο οπατγταία, απαἰο 1ΠίεΓ- 

Ρτείαα [απί ο). εαναπι, ἆ4ε απἴραθ ε[Π Ρταε[επς [εγπιο, 

ΤΕΥΗΠΙ ΙΡΠΟΤΑΙΙΟΠΘΙΗ, Θεά Ύααε {εαπαπίασ Ἠαιιά αειε 
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ὄντα σαφῆ, τάχα δὲ καὶ παραγεγραμμένα, σαφῆ τ΄ εἴναυ 

νομίξουσι, καΐτοι διαφωνοῦντες ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν [468] 

αὐτῶν οὐδὲν ἧττον 3 κατα. τὰς πρὀσθεν, ὑπαλλάττουσίέ τὲ 

τὰς παλαιὰς γραφάς. ἵνα ὃ ᾖ σαφέστερὀς ὁ λύγος, ἕκαστόν 

µέρος τῆς. ῥήσέως ἐδίᾳ προχειριοῦὔμαν. ᾿χρωτὸς ῥίκνωσις 

συμπίπτοντος, ἔκτασις ανατρεφομένου. ὅτι μὲν οὖν ἐν τοῖς 

λεπτυσμοῖς χαλᾶται τὸ δέρµα, πρὶν αὐτό τι παθεῖν κατὰ 

τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἀνατρεφομένων δὲ τείνεται, καὶ ὅτι ξη- 

θαινόμενον τῷ χρόνῳ εἰς ταναντία μεταπίπτει, δεδήλωταυ 

πρὀσθεν. ἐν δὲ τῷδε τῷ λόγῳ συμπίπτοντος μὲν αὐτοῦ 
ῥίκνώσιν γίνεσθαί φησιν, ἀνατρεφομένου ὃ᾽ ἔκτασιν. ῥικνὸν 

μὲν ὀνομιάξουσιν οἱ "Έλληνες σώμά τὲ καὶ δέρµα τὸ ῥυτιδού- 
µενον ἅμα συστολῇ, παθάπερ ἐπὶ τῶν γερύνιων ὁρᾶται καὶ 
δηλονότι τὴν ἐν αὐτῷ διάθεσιν, ῥίχνωσις δὲ τις φαίνεται 

καὶ τοῖς νέυις δωµασι γινοµένη, λυμαινοµιένὼν τῶν φλεβών, 

καὶ μάλισθ᾽ ὕταν διαφορηθέντος τοῦ κατ αὐτὰς. πλεονάξον- 
τος αἵματος ἐπιθῇ τις φάῤμακον αὐστηρᾶς καὶ στυφούσης 

µετέχον δυνάμεως. ἠίνέσθαι δὲ καὶ τὴν τοιαύτην ἐν τῷ 

ποία εἰ ΤοτίαΠο αἀ]οομία ππαπ]{ε[ία ε[ο αιριίταπίατ, 

απαπιν]9 1ρῇς εκρ]απαιά]5 Ἠαιά πιῖης α παπα ἵη Ῥταεαἰο[ῖς 

ἁ1[Γομϊαπε εἳ απίϊηιιας ]εοίίοπες Ῥρεγπιιιϊεαῖ, ὙΎεταπι τα 

ἀλλ οϊάίος ογα[ῖο Πί, Ππρι]ας Τρῄβαφ οοπίεκίηθ Ῥαγιίου]ας 

Γεραταϊῖπι οχρ]Ισ8Ῥο. Ομ] οοιγαραί[ο εοποῖἀεη(]ς, εχίεπ[ῖο 

τοε[εοίας. απ εκἰεπµαοπ]ρᾳς απἶάεπι’ Ἰαχαίϊοπεία Ργ]α8 

αααπα Τρία 1η Ρτορτία [αρβαηίία ααϊάφπαπα ρετρεί[ῖα ΕΕ, ἵπ 

τε[εσιίομΊρα5 απίεπι οχίεμάϊ εἰ οχ[οσαίαπι ἰεπιροτῖς Ππίει-- 

να]]ο. ἵπ οοπἰχατία ρεγαιιίαϊ {αργα εοππργεµεη[απι ει; 

Γεὰ 1π Ἰαο ρατίο 1ρβι5 οοποΙἀεπ! οογγαβαίίοπεπι Πεγὶ 

πα αϊαπί, τοεοίαο νεο εχἰεη[οπει, Ἀηροίαπα φαῑάεπι 

οογρι5 οἱ ομίειη Ογαεοί ποπϊπαπί ᾳαάε Ίη τηραδ οἱ Ρ]- 

οα5 οοπἰγποία Παπῖ, πἳ νἰάσιπας ἵπ Γοπῖραδ; οἱ 1ρίογαπα 

αΠεοίαπι οογγαραίίοηθπι. ΟοττΠραίΙο νέτο αἴπα εἰ ἵπ 

Ἰανεπίλρας εογρογῖριι αρραγεί, ΟΙ Ύεπαο οοοιι]ίαο [απ 

οἱ πιαχίπιο οσα ἀἰ[βραίο ἵπ 1ρ[ς αριπάαπίε [απσιίπο πιθ- 

ἀἱσαπιει αμβογαο αβτιαροηπ{ίῖδᾳιο παίηγαο φΩἹδρίαια ΓΗρεΓ- 

ἀθάονί,.  Ἠιπο αμίεπι εἰ ομίο οο]αρεπία α[ῇεοίια ογεαγί 
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Εά. Οπατι, ΙΧ. [168. 1 Εὰά. Ρα[. Υ. (48Τ.) 
δέρματι καταστασίν φησι συμπίπτοντὲ, τουτέστιν ὅταν τοῖς 

ἐν ἑαυτῷ περιεχομένοις ἐλάττοσι /ινομένοις ἐπιπίπτη συνι- 

ῥάνον εἰς ἑαυτόν" τὴν ὃ᾽ ἐναντίαν κατάστασιν, ὅταν εἰς 

μῆκός τὲ καὶ πλάτος ἐπιδιδῷ, προσαγορἐύουσιν ἔκτασιν οἱ 
ἄνθρωποι. συμβαίνει μὲν οὖν ποτὲ κατὼ τὸ μῆκοφ μόνον 

ἢ τὸ πλάτος αὐτοῦ τείνεσθαί τὲ καὶ συνιζάνειν. αλλὰ καὶ 

νῦν περὶ τῆς κατ ἄμφω τὰς διαστάσεις αὐτοῦ }ινομένης 

δυστολῆς τὲ καὶ τάσεως, ἀκούειν σὲ χρὴ τῆς λέξεως. ὅ γε 

μὴν τὴν προγεγθαμμένην τήνδε νοήσας ῥῆσιν, οὐ πάνυ του 
ταύτης ἐδεῖτο. τὸ φρικῶδες, τὸ λεῖον ἕκατέρου σηµεῖον, 

τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυθρον. ἔνιοι γράφουσι τὸ ῥικνώδες, 
λεῖον τὸ ἑκατέρου σημεῖον. ἐπεὶ ὃ᾽ ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥή- 

σει περὶ τῆς ῥικνώσεως ἔγραψεν, εὐλογώτερον εἶναι δόξει τὸ 
φρικώδες εἰρῆσθαυ νῦν, ἐνδεικνυμένου τοῦ “/πποκράτους 

τὴν γινομένην ἰδέαν ἐν τοῖς ῥικνουμένοις ἑοικυῖαν εἶναυ τοῖς 

φρίττουσιν. ἡ ὃ᾽ ὁμοιότης κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ οἷον 

τραχύτητα τοῦ δέρματος γίνεται, ἑνίων μὲν αὐτοῦ μορίων 

κοιλοτέρων φαινομένων, ἐνίων ὃ᾽ ἐξεχόντων, ὅταν γὰρ πατα 

ἀῑοιι, τά ε[ι οιιπι εα ᾳπαε 1πίγα 1ρίαπι οσἴεπι Μαβεπίαγ, 

-απίπογα ε[εεία [απῖ, ἴππο ἀεοιάτε, Ἱπ Γε 1ρ[απι τεβἆεης: 

Γεὰ εοπτανῖπηι εἶας α[εσίαπι, οσπι 1 Ἰοήσηπι Ἰαίαπιφιθ 

εχοτενεχῖξ, εχίεπ[οπεπι Ἠοπιῖπες νοσαπἰ, Ιοεί ΠοπΜΠ-- 

απαπι ενεπῖαί πἱ ἰαπίαπιπιοάο 1π Ἰοηριπ απἲ Ἰαίππι εχ- 

ἰεπάαίΙγ ας τεβάεα!ι. ὙΎεταια Ἰπ Ῥταε[εηίία ἆᾳ ἐχίεη[ῄοπο 

εἰ οοΠΙγαςΙΙοΠε 1π πίγαπιαιε οα(ῖς ΟΙππεη[οηεπι [ᾳοιῖς ΓεΓπιο 

1π{ε]]σειάμς εἴ. Οποά Π απ Ρρταεροβίαπι ρατήςιπ]απι 

γεείε ΙΠπίε]]εχετῖί, Ποπ αἀπιοάμπι µας εσεδῖί, ἨἩοττεμ», 

Ίαενε: υἰτίαδααε βσπαπι, Γαβριτοίαπα, Γαβγαβταπι,  Νοή- 

πι] Ἱεραπῖ, ταροίαπι, Ίαεγο υΙάσ(παε Πσπαπ,. δεά ᾳπο- 

ΠΙ8ΠΙ 1Π απΙεροΠΙ19 γετοῖς 4ο εογγηραίῖοπε [οτΙρϊ, τα Ποπ 

πιασῖς οοη/[εηίίεπς ε[ε νΙἀείας, αἱ πμπο, Άογγεπα, ἀῑσείτπαι 

πι, αἱ Ηιρροεταϊεθ [ρεοίεπι 1Ππ οογγηρατῖς Γαοίαπι Ποττεπῖ-- 

Ῥας {πι]επι ε[ἴε ἀεπιοπβγεί, Ῥιπημίιάο ααίεπι 1 ου[16 

1ηαεφμα]λίαῖε, αο νε]μῖῖ α[ρετίαίε οοπΠΓΗί, ποππ]]16 εἶις 

Ρατἰἰού]ῖ ἀερτε[ιοχίρης, ποππα]1 εκ[αποτίρας αρρα- 

χεμρα». Οιποπίαπι οηῖπι ρὲςε οχίρια Υα]άο απίεγνα]ία Ἱπ 
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Ἐά. Οµα9ε, ΙΧ. [402.1 Ε4. Ῥα[ι Υ. (497.) 
σμικρὰ πάνυ διαστήματα, γένηται τοῦτο δι ὕλου τοῦ δέρ- 

µατος, ὀνομάξεται τὸ σύμπτωμα φρίκη τε καὶ φρίδ. καί 
µοι νόει γαλήνη μὲν ἀκριβεῖ τὴν τοῦ λείου σώματος ἐοικέ- 
γαι κατάστασιν. ἄρτι ὃ᾽ ἀρχομένης τῆς κατ αὐτὴν ἄνω- 
µαλίας τὴν φρίκην οὕτως γοῦν καὶ ὁ ποιητὴς ἔφη, 

“ , ’ 

Οἵη δὲ δεφύροιο ἔχεύατο πόντον ἐπὶ φρίξ, 
ὀρνυμένοιο νέον. | 

τὸ μὲν οὖν λεῖον ὑπάρχει τοῖς ἀνατρεφομένοις σώμασι, τὸ 
ὃ᾽ οἷον φρυκῶδες τοῖς ἐναντίοις σώμασιν. ἑκαάτερον δὲ αὐ- 

τῶν ἑκατέρου σημεῖον ὑπάρχει, οἵτε ὃ᾽ ἑκάτερον ἀμφοτέ- 
θων οὔτε συναμσότερον ἑκατέρου. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν τρό- 
πον καὶ τὸ ὑπόχολον καὶ τὸ ὑπέρυῦθρον, ἑκάτερον ἑκατέρου 
σημεῖὀν ἐστι, τὸ μὲν ὑπόχολον τοῦ λεπτυνομένου, τὸ δὲ 
ὑπέρυθρον τοῦ ἀνατρεφομένου. ἈΧολωδέστερον μὲν γὰρ τὸ 
σώμα τοῖς λεπτυνομένοις γίνεται, διὰ τὰς ποιούδας αἰτίας 

τὴν λεπτότητα, πὲρὶ ὧν ἔμπροσῦεν ἤκουσας, αἱματωδέστε-- 
ϱον δὲ τοῖς ἀνατρἐφομένοιο. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐτροφῆσαι δύ- 

ἰοία οπίο 1ά Γαοίαπι Γαοτῖ, 1 [Ὑπιρίοπια ἨΟΥΓΟΣ ποπιῖπα- 

ἴασς ἵπαια Ἰ]]αά πιοπίε οοποΙρίίο, εχαοίαε πιατῖς ἰταπηπί]-- 

Πίαιῖ Ιαονῖς οοτροτί Παίαπα αιπι]]ανί εἰ ργοχίπιο Ἱπεερίαε 
ε]ιιδ Ιπαοφια λα ἰῖ ΠΟΥΤΟΥΕΠΙ, Πία {απο αἳ ροδία Ππαπῖῖ: 

3 

Ομαῖίς αµίεπι Ζερ]γτὶ εοπΓιιάεῦαι ππατε ΙιοΥΓΟΥ, 

ἨπμρεΥ οοποϊἑαξΕἰ. 

[ιον]ίαφ Ιρ]ίαγ τεογθα[]δ οοχροχίρι8 Ίπεβ, {εἆ νε]αί - Ἰογγος 

οοπίτα Γε[ο Παρεπάρας» αἰεταίγαπα γετο {ρ[οταπα α[εγαἰτῖας 

Βρπαπα ε[ι, πον αἰἰετμίταπα απΙΡΟΥΙΠΑ, ΏθΠθ απιρο βΒπι] 

αλἰετιίγίας.  Εοάσπι ᾳποπε πιοάο εί [αρρίο[απα, Γαθτιι-- 

Ῥτυηπ αλεγαίταπα αλεγαί]ας Πσπαπα ε{ί, [αρρήίο[απι εκ- 

Ιοπαατὶ, [αργα Ῥναπα τε[οοΙ, Μαοστε[οεπιῖριας 6ΠΙΠΙ οοτρΙΙ8 

μοβ ο, τοις Ῥτορίες οαι[ας πιαοῖεπι Ιπ[ετοπίο, ἆε 

ᾳυἶραςθ απίθα Πο Ἰοᾳαεπίες αιάϊνίβϊς; πιασὶ [αησιϊπειπα 

βιίθΠα οἱρο {9 τεΠοιοπί]ραθ: Ἠαπα πε(αθ Ῥοπο Ππαἰγ]γὶ πο 
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γαται χωρὶς αἵματος χρηστοῦ, προσκειµένου ὃ᾽ ἐν τῇ τὲ- 
λευτῇ τῆς ῥήσεως τοῦ, οὕτως, ἔνιου μὲν ἀρχὴν αὐτὸ ποιοῖσι 

ω ” . 

τῆς ἑπομένης, ἔνιοι δὲ ταύτης πέρας. ἑκατέρως γὰρ ἐγχω- 

ϱεῖ γενέσθαι τὴν ἐξήγησινι ὥστε περὶ τούτου μὲν οὐ χρὴ 

φιλοπόνως ζητεῖν, ἐπὶ τὰ συνεχή δὲ μεταβώμεν ἀρχὴν τῆς 

ἑπομένης ῥήσεως ποιησάμένου τὸ οὕτως. ἐπειδὴ τοῖρ πλεί- 

στοις τῶν ἐξηγητῶν [164] ἔδοξεν ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ πράττειν. 

οὕτως τὸ κατασπᾶσθαι μαξοὺς, ἰσχνοὺς δὲ ἀνεσπάσθαι καὶ 

περιτετάσθαι, καΐτοι οὐκ ἄν τις Οἴοιτο διὼ τοῦτο, ἀλλὰ 

σαρκωθέντος τοῦτο γίνεται, αὗτη μὲν ἡ παλαιὰ ῥῆσιο. μὲ- 
/ 3 5 Δ ς ν 3 94) ς | αλ , 

τεποίησαν δὲ αὐτὴν οἳ μὲν µετ ὀλίγον, οἳ δὲ ἐπὶ πλέον, 

ὥσπερ καὶ «Σαβίνος ὧδέ πως γράψας, οὕτως τὸ κατεσπά- 
σθαι μακροὺς ἐσχνοὺς, τοὺς ὃ' ἀνεσπάσθαυ, ἵνα τοὺς μὲν 
ἰσχνοὺς καὶ χαλάσθαι καὶ μακροὺς Φαίνεσθαι σηµαίνηται, 

τοὺς ὃ) εὐεροφοῦντας ἀνεσπάσθαυ. Βοῦφος δὲ καὶ τὴν πα- 

λαιὼν ἐφύλαξε γραφὴν καὶ τὴν ἐξήγησιν τῶν παλαιοτέρων 
3. ” ε) ῃ λα ο ῃ ’ 

ἐξηγητών ἐναντίον τι διδασκουσαν τῇ «Φαῤίνου. κατὲσπαᾶ- 
9 ι 4 ΔΝ Δ ι. - 3 ’ ές δὲ 

αι μὲν 7ὰρ τοὺς ἑεὐτροφοῦντας, ἀνεσπάσύαι δὲ (488) 

Ῥοπο [οπραῖπα εοΓρας να]ετεῖ,  Αά)]εοίαπι ΥΎετο Γογπιοπῖθ 

οαἷοί Ίναπο ραγοι]ατη, ᾗε, αἰῑφαῖ Γεααεπί]ς {πῖίαπι {αοιαπί, 

ποπ] Ἠα]ας Ππεπας αἰγοφιθ ΕΠΙΠΙ πΙιΟᾷο εκρ]απαΙοπεπα 

{αοεγα Ρο(Ιαηα5. Οποοίτοα 4ε Ἠοο απἶάεπι ἸαβογΙοίο ἆἱς- 

οερίαχε ΠΟΠ οοηνοεμῖ!, δεὰᾷ αἆ [εηιπεπίῖα νεμῖαπιας, {ε- 

απεπῖς Ρατίῖς ΠπίΠππι αΏ Ίαο νοςθ, [ον {αοΙεπίεδ, 41ο- 

πῖαπι Ῥ]ιγ]πις εκρ]απαίοτίρας Ἰάθπα 1ρίαπ {αοετο γΠαπα 

εΠ. δΘίο ἀείγαμί ΠπαΠΊΠΊα8, σγαοῖ]εδ Υετο [ατ[απι ἰταμὶ εί 

οἰτουπιίεη/[ας ε[[αε, εἰ Π ποπ Ρτορίετ τά απἱρίαπι αγρτἰγείασ, 

Γεά οαγπε ογεαία 1 Πετῖ, Ίαεο [απε ε[ απίῖᾳαα Ιεοίῖο. 

Τρίαπι νετο αἰἆαπα οοπιαίαταηέ, αΠ πήπις, αΠῖ πιαρίθ, 

«η πεπιπάπιοᾶσπα εἰ ΘαΡβίηις Πα [οίρεπε, Πο ἀείγαοίας ε[[α 

Ίοηραδ, στασῖ]ε5, αἰία νετο Γατ[απα ἵπαοίας, αἲ στασϊ]ος 

ααϊάσπι εἰ Ἰακατί εἰ Ίοησας 4Ρρατοτο, {Γεά Ῥεπο παϊγ]ία8 

Γαγ[απι ἰγαοία5 εΠε Πρπὶβοει, Αί Βπ[ας εἰ νείετεπι [ο]- 

Ῥίπταπη εἰ απφπίοσαπι Ππίεγργείαπι εκρ]απαοπεπι α[π]ά 

ΦαΏΙπίαπαε οομίταγίηπα εἀοσεπίαεπι τεϊπιήέ: να] επἶπι Ῥεπο 

Ἰιαρίίας Ππ[ετίαςβ, οπιαοϊἰαίας {αγαπη γετ[ας αἰίγαοίαν ε[Το, 
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τοὺς ἐσχνοὺς βούλεταυ. τούτοις δὲ φαίνεται καὶ τὸ ἐπιφαν- 

γόμενον μαρτυρεῖν, εἰπόντος τοῦ “/πποκράτους, καίτοι οὐκ 
ἄν τις οἴοιτο. προξιρηκὼς γὰρ ἐν τῇ λἐπτότητι χαλᾶσθαι, 

περιτείνεται δὲ εὐτροφούντων τὸ δέρµα, τῷ μὲν προτέρῳ 
Ξὸ κατεσπάσθαυ τοὺς μασθοὺς, τῷ δὲ δευτέρῳ τὸ ἀνέσπά- 
σθαι συνεπόµενον εὑρίσκεις, καὶ διὰ τοῦτό φασι, καἰτοι οὐκ 

ἄν τις οἴοιτο, τοῦτο δὴ ὡς ἕρμαιον ἔλαβον οἱ παλαιοὶ τῶν 

ἐξηγητῶν ὄντες ἐμπειρικοὶ, Ἰλαυκίας τὲ καὶ ὁ Ίαρανεῖνος 

“Ἠρακλείδης, ἡγοῦνταυ γὰρ ἕκ τούτου καὶ τὸν Ππποκράτην 
δεικνύειν ὁμόψηφον ἑαυτοῖς, ὡς μὴ πιστεύειν ταῖς δογμα- 

τικαῖς πιθανύτησιν, ἀλλὰ μµόνῳ τῷ διὰ ἐμπειρίαρ Φαινο- 

µένῳ, καίτου καὶ τὸ φαινόμενον αὐτὸ χωρὶς διορισμοῦ ῥη- 
θὲν ἑκατέρως ἐστὶ ψεῦδος, ἐάν τὲ κατεσπάσθαι τε καὶ χα- 

λᾶσθαι τοὺς τοιούτους εἴπωμεν ἐν τοῖς λεπιυσμοῖς, ἐάν τ 

ἀνεσπάσθαι. τοῦτ οὖν ἐχρῆν αὐτοῖς πρὠτον ἀκριβῶς ἑἕξη- 
τάσθαι, τοῖς μὲν ἐμπειρικοῖς, ἐπειδὴ τοῦ φαινομένου τῇ 
ὁητορικοί τὲ εἶσι καὶ μνημονευτικοὶ, τοῖς δὲ δογματικοῖς, 

Βιήωβσο απίεπι τοῖ [εη[Ις 1ρίο {εβί6 Ἰοευρ]εΙ[ήπια ε[Τα 

νΙἀείαχ, ἀἰοεπίε Ηἱρροοταίε: αιαπινῖθ αλ πον π{ῖαθ 

αν γείσς παπι ουσ ργαθάϊχενί εκίεπα!15 ]ακατί, Ῥεπθ 

Ἠημίχ] ή οἰγοιπιίεπα{ οιίεπα, ργ]ογί ἀείγαοίας είζε πιαπηπηᾶδν 

Γεουπάο. Γαγ[απι γενγ[ας τοϊγαοίας, οοη[οπίαπειπαι ε[ε Ίπνε- 

ηϊε5; εἰ Ρτορίεγεα αἲί, οπαπινῖ5 αἰηῖ ποὮ. αἰ]ααθ αγβῖ-- 

νείατ. 1ά [απο ἴαποιαπι νας1[ππιαπι τα[ἰοπθΠι αοοθρθ- 

ταΠξ νείεγες Ππίοτργείες επιρῖγίοί, Ο]αιοῖας εἰ Τατεμίῖπς 

Ηεχασ]ίάος. Ῥευ ειπα δΠίΠΙ [ε ἀεπιοπ/[ίταγε ορίπαπίσ, ΗΙρ- 

Ροεταίεπι 1η 6ογιῖπι Γεη[οηί]απι ἀε[οεπάεγο, α{ νετ ρα 

ἀοραιαίΙσογαπα αγριππεη{αΠΙοπίβιςδ περπαΓααα, Γεά Πο ρος 

εκρεγ]εη{Ιαπ1 οορμ]{ο εἰ ενἰἀεπῖ Πάες Πί αἀμιρεπάα, Θθ1απι-- 

νὶ αἱ 1ρίαπι εγίἰἆάεπ5δ Απο ἀε[μίίοπς  Ῥγοϊἰαίαπι αἴγοηαθ 

πιοᾶο {αἰ[απα Πί, ἤνο ἀείτασίας εἶΤε οί Ιαχατί ίαιεν ἵπ εκ- 

{επιιαίοπῖρας, [να Ἱπ ΓΠπρεΓίογα ε[[ε γείγαοίαδ ἰκεγΙπιμδ. 

Έιρο 14 1ρῇᾷ5 ΡτίπιΙπι ποουχαἰε εκρ]οταίπι ε[ἴε οροχιαῖί, 

οσα ομπρ]γ]οίς, ααὶ τοταπα ΓοηΓιαὶ αρρατοπ αι οΡ[εγναϊοχγεΒ 

αο ΊΠΘΠΙΟΥΟΒ [απίς ἴππι ἀοσπιαι]οῖθ, «4ΠΟοΠΙΑΙΠΗ ΘΟΥΙΠΙ Ύ4ππαθ 

Ί 
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ἐπειδὴ τῶν ὄντων αὐτοὺς χρὴ τὰς αὐτίας οὐ τῶν οὐκ ὄντων 
ἀποδιδόναι. τὶ δὴ οὖν ἐστὶ τὸ φαινόµενον ἐγω «φράσω. 

παραφυλάξας ἐπὶ πολλών πάνυ γυναικών, οὐκ ὀλίγων δὲ καὶ 

πυθόµενος οὐ µόνον τῶν μαιευτριών, ἀλλὰ καὶ τῶν οὐδὲν 
ἐπισταμένων τοιοῦτον. μᾶλλον γὰρ αὗταυ τὰ φαινόμενα 

λέγουσιν αληθώς τῶν δια δόγμα τυφλωττόντων ἀμφ αὐτά. 
τὸ τοίνυν σιμβαϊνόν ἐστι τοιοῦτον. }άλακτος μὲν ὅταν οἳ 

τιτθοὶ πληρωθώσιν, αιξάνονται κατὰ πᾶσαν διάστασιν. εἰς 

ὕψος γὰρ αἴθονταυ καὶ πλάτος καὶ μακρύτεροι φαίνονται. 

κενωθέντος δὲ τοῦ γάλακτος, αὖθις ἑαυτῶν ἐλάττους γίνον- 

ται, μειούμένοι κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις. ἐὰν δὲ χωρὶς 
τοῦ γάλακτος ὑπαλλάττωνται, κατὰ τὸ λεπτύνεσθαί τὲ καὶ 

παχύνεσθαι µόνον, ὥσπερ τὰ ἄλλα µύρια, παραπλησίως 

ἐκείνων διατίθενται, Χχαλώμενου μὲν πρῶτον ἐν τῷ λεπτύ- 

νεσθαυ, τεινόµενου ὃ᾽ ἐν τῷ παχύνέσθαν. προϊόντος δὲ τοῦ 
χρόνου τὴν ἐναντίαν λαμβάνουσι κατάστασιν, βραχύτερου 
μὲν γινόμενοι ἔηρανθέντος τοῦ δέρματος, µμµακρύτεροι δὃ᾽ 

ὑγρανθέντος ἐν ταῖς ἀτροφίαις, ὥς ἐμπροσῦθεν εἴρηταυ. 

Γαπῖ, Ὠηοπ ΘοτγΙπι 4παε ποπ [απῖ, ἀρ[ος οαπ[α5 τεᾷάετο 

ορᾳς εΠ, Οµιάπαπι ἀσίίας {ἱ Γεη [η] αΡΡαΤΕΠΒ, εσο εχρ]ῖ- 

σαῦο, ΠΠ 1π Ρρεγπια]15 πείρας οὐ[εγνανετίπι εἰ α ΠΟΠ 

Ραιιοῖν απάἰνεγίαν ποη οΡ[ιεἰτίοῖραςδ πιοάο, ΥετΙπα εἰἶαπι αἳ 

αἱ πμ] ε]αςπιοάί [εἰεπίῖρας. Ἠαε παπιᾳαε πιαρῖ νετθ 

Γεη/[αϊ ραϊεπίῖα επαγταπῖ ο απ αἵ Ρ]αο]ᾶ [α1 ΠΙΟΥΟ ἆε- 

οερίῖ 1ηπ Πἷ8 οα]σαηί εἰ Ἰαἰ]ιοϊπαπίας, Όπσοά Ἱίααπε αςο-- 

41ε, ε]αςπιοάί ε[ἲ: ππαππ]αε Ἰ]αοίῖ ρ]επας Γεοππάμπι ΟΠ1ΠΘ 

Ιπίενα]]πα αΠσε[ουπίς ἴπ αἰίαπι επῖπα 4ο Ἰαΐμπι εχίαρο- 

ταπῖ Ιοησίογεδαιε οεγπαπίασ»: εχ]απ[ίο απίεπι Ἰαοίε, τΗΥ-- 

Γαήι [ε 1ρῇς πιΙπογες Παπί εἵ ἵπ τρις ἀἰπιεπ[οπίριας πηῖ- 

παπίασ, Αἲ ΠΠ αὔεφπο Ἰαοίο 1π (επη]ίαία εἰ ογα[Πίαάῖπθ 

{απίηπα, πῖ εί α]ία ππεπιρτα ρεγπημίαηίας, εοεπι, 4πο εἰ 

Ί]]α, πιοάο α[Ποϊαπίατ, Ρτίπιαπα αιΙάεπω οιιπα εκἰεπμαπίτ, 

τεἰακαίας, ΟΙΜΠΙ νετο οτα[Πε[οιπΕ, ππαδὶ εχἰεηίαθ. δεά 

Ρτοσείζα {εππροτῖς οοµίταγίια Παίωπα [αΓοιρίαπΕε, Ῥγενίογες 

αὐἱάεπι αγο[ασία οπίεο εγαἀεπίες; Ιοηφβίογες απίεπι 1Π Τε[θ- 

οοπίθας, αἱ απίεα ἀῑσίαπι ε[ι, Ἠήπιεοίαίαθ. Πα Ρίαπε εἴ 
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οὕτω γοῦν καὶ ταῖς ἡηρ Ιαν χαλώνταυ μὲν πρῶτον, ὕστε- 
ϱον ὁὃ᾽ ἀνασπῶώνταυ. ἐμοὶ μὲν δὴ καὶ τὰ φαινόμενα περὶ 

τοὺς τιτθοὺς εἴρηται καὶ τὰς αἰτίας. αὐτοῖς προσέθηκα. τῶν 

ὃ ἐξηγητῶν οὐδεὶς τοῦτ ἔπραξεν, αλλ ὡς ἂν ἕκαστος ἐθε- 

λήση γράψας ἐξηγεῖταυ τὴν ἑαυτοῦ λέξιν. εἰκότως δὲ καὶ 

ἐξηγήσεις ἐναντίας ἐποίησάν τὲ καὶ τὰς γραφὰς ἑλλυπῶς ᾖρ- 

μηνευμένας καὶ αδιορίσιως τῆς λέξεως, ὅπως ἄν τις είπου 

κατὼ τὶ μὲν αληθεύσει, κατα τὶ δὲ ψεύσειαι, τῶν τιτῷθών 

ἐν μὲν τοῦ γάλακτος πληροῦσθαυ [ 406] μειξύνων γινοµένων, 

ἐλαττόνων ὃ᾽ ἐν τῷ κενοῦσθαι. Χωρὶς δὲ τοῦ γάλακτος ἐν 

μὲν ταῖς λεπτότησι κατ ἀρχὼς μὲν Ἰαλωμένων, ὕστερον δ᾽ 
ἀνασπωμένων, ἐν δὲ ταῖς παχύνσεσιν ἐν αρχῇ μὲν ἀνα-- 

σπωμένων, ὥστιερον ὃ᾽ ἠρέμα χαλωμένων, ὄντος καὶ κατὰ 

τοῦτο τὸ ἄνατρέφεσθαι διοθισμοῦ, διὰ τὸ τινὰς μὲν ἀνατρέ- 
φεσθαι, πρὶν εἰς τοσαύτην ἀφικέσθαι λεπτότητα, καθ᾽ ὅσον 

ξηραινόμενον τείνεταυ τὸ δέρμα, τινὰς δὲ, πρὶν ξηρανθῆ-- 

φαυ πρὸς εὐτροφίας ἐπιδιδόναυ, 

1π νεϊι]] Ργῖπιο Ἰακαπίιν, ροβεα οοπἰτα]μαπίαν, Έσο 

φπἰᾶεπι πιαπηπιίς ογ]άεπίεν οοπΙηρεηίῖα τόσομ[ιά ϱἳ οαυ[α5 

1ρ[ς α]αοί. Ππίεγρτες απίεπα πα]]ας 1 Γεοιί, Γεάᾷ ρτοαί 

αὐίδᾳαε νοιιετῖῖ [ογῖρεῃπςδ, ῥΡτορτίαπι ἀεῖπάε [ουἱρίαγαπι 

1πεγρχείαίαν. Ἠαιά αὖς το απίεπι εἳ οοπ!Γατία εχρ]απα- 

Ποπας εἰ Γογρίιγας Ιοομί1ομα Πιπί]]α5 εἰ οοη/α[α5 αἰία]ο-- 

γαπές πε αιάαιῖά ἀῑσαί αἰφαϊῖδ, ρατίπι νεγαπα, Ρραγίῖπι 

{α[απι ἀῑοίατιας ΕΠ, πιαπηπαῖ πφαα ο ]αοἱῖ Ῥ]επαε 

{απ, ρταπάογίρις ο[[εοιῖσ, οι ναομαθ, πἰποτίρας, [πθ 

Ἰαοίο νοεγο, οἶπι πιαογε[οιΠί, αὖ ΙπΙΠο Ἰαχαῖῖδ, ἀεϊπάςε 

οοη(ταοἰἶδ; ἆἀππι ογα[Πε[οιπί ααίοπας αὐ Ππίίϊο τείγασ[1ς, 

Ῥοβθεα ραιι]αϊϊπα χγε]ακαίἶδ; Ἱπιροβία 4ποφαθ 1Η ρε οἵριαπα 

το[εοἰϊοιῖ οοπάΙΠοπα, ααοά [οιἱοεί αἰϊᾳαῖ Ργῖαδ τεογσεηίας, 

απ απη αἆ ἴαπίαπι ππασῖεπι ἀενειμετΠί, αἲ ρταε αγ]ά[ίαίο οιι- 

ες ἀῑ[οπάαίαν; αἰᾳαί Ροβ; ατἰἀἰίαίεαι επαϊγ]αηίας ο 16- 

ογεεπ!αΓ. 
1ο -----ᾱ 
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Κλεῖς περιφανέες, φλέβες διαφανέες. 

ο μξ τοιαῦταυ τῶν ῥήσεων οὐκ εὔδηλον ἔχουσι τὴν τοῦ 
γοάψανιος διάνοιαν ὡς ἂν μὴῇ προσκειµένου κατὰ τὴν λέξιν 
αιτῶν ἐπὶ τίνων βούλεται φαίνέσθαι ταῦτα. πολλοὶ μὲν 

τῶν ἰσχνῶν φύσει τάς τὲ κλεῖς ἔχουσι σαφεῖς καὶ τὰς φλέ- 

βας ἐκκειμένας τέ καὶ μεστῶς αἵματος, ὥσπερ αὖ πάλιν 
ἕτεροι οὔεε τὰς κλεῖο οὔτε τὼς φλέβας ἐκκειμένας, οὔτε 

δὲ φύσει τοιαύτη διαφορὰ τῶν σωμάτων ὁρᾶιαι. κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρύπον ἐπὶ τῶν παρὰ τὴν ἐξ αρχῆς φύσιν ἤτου λε- 

πτυνοµένων Ἠ παχυνοµένων καὶ πληθος ἢ ἔνδειαν ἐχόντων 

χυμών. εὔδηλον γαρ ὅτι πεπληρωμέναι φλέβες ἐν τῷ ἰσχνῷ 

σώµατι πλῆθος ἐνδείκνυνται κατὰ ταύτας εἶναι τοῦ αἵμα- 

τος ὡς τὰ πυλλὰ μοχθηροῦ, καθάπερ ἐπὶ τῆς γυναικὸς 

ὀλίγον έμπροσθεν ἔλεγον, ἦς ἐπέσχητο τὰ καταμήνια. Όαυ- 

µάσαι ὃ᾽ ἐστὶ τοῦ Καπίτωνος μόνου γράψαντος τὴν ῥῆσιν 

ἐν τῇδε τῇ λέει. ΄ ἡ ἄγαν πλήρωσιο περιφανὴς, φλέβες 

ΧΧΧ. 

/μβμία ππαπϊΓεβα, φεπαε εοπ[ρίεμας, 

1ά Ρεπας Ιοοσίϊοπες οὐ[οιτααί Ἰαβεπί [οτρίοτὶ [ε- 

{εηίϊῖαπα, «αιἱρρε οιπι γετρῖς, 1π ϱπἱρας Ίαεο αρρατεγε 

νε], εκρτεβαπα ποπ, Μι φαἰάσπι παϊιτα πια] εἰ 

Ίυβα]α ἀείεοία Παυομί εἰ νεμας εχ[ῄαπ[ες Ρἰοπαδφαε [αησιιὶ- 

ηἶδ, Ποιπί ε οοπἰταπΙο αἲΠ πε(αε ]αριία Ἠπεφμε γεηας |α- 

Ῥεπί οχ[ιαηίε5, ΘΟεαάιποάιιπα απίεπα παἰιιγαἰ15 Ἠη]αδπαοςί 

οογροτπ1 ἀπεγεπί]α οοΜ[ρΙοΙΙΣ, εοἀεπα πιοίο εἰ 1π 15, αι 

Ρταείει Παίιταπα, 418 αΡ ΠΠΠΙο Παβιπεγαμ!, αμῖ επιας]αη-- 

ἴαπ. απἲ οα[Πε[οιπί εἰ αὈιμάαπι απἲ ερεπί ἠαπονῖριις, 

Οου[ίαί εΠΙπα 1 εχἰεμιαίο οὀυΓρΟΓε τερ]είας νεπας [αηρι- 

πῖ Ῥ]εγιιη(α οογγαρἰί Ἱπίτα Ἱρίαν ἹποίιῇΠ οορίαπι οβε- 

ἀετε, [Πομιῖ ἀά πια]εγε, ουῖ ΠπεΗ[ες γεἰαμῖ εγταηί, ραΐ]ο 

απίο ἀἰοεραιπ. ΟείεγαΙη πηῖχου Οαρίίοπεπ [ο]ήπ α]ας 

Ρατ γετρα Ἱία [ογρεμίειη: πιαστια τερ]είῖο ραΐεις εἴ, 

σαιΕΝύ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. ΡΑΒ8 11, σ 
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Εὰ, Οµατί, ΙΧ. Γ[405.] Εά. Ραῇ. ψ]ο (488. «) 
διαφανεῖς. εἴπερ γὰρ οὕτως εὕροιτο γβαμμενάν τίς ἦν 
ἀνάγκη μιταγραψαὶ πάντας αὐτὴν τοὺς ἐξηγητας ἐπὶ τὸ 

σαφέστερον; ἐν οἷον γὰρ αποροῦνται, μεταγράφουσιν εὐπο- 
ρίας ἕνεκεν. αλλ οὐδ ἀντίγραφον εὗρον οὕτως ἔχον, οὐκ 
ὀλίγοις ἐντυχὼν, δι αὐτὸ τοῦτο βούλεσθαι γνώναι τὰς τὰ 
παλαιὰς γραφὰς καὶ τὰς ἅπασιν ὁμολογουμένας αὴ διαφωνου- 
µένας. ἁπάντων τε οὖν τῶν ἐξηγητῶν καὶ πάνεων τῶν ἄν- 

τιγράφων τὴν αὐτὴν ἐχόντων 7ραφὴν, οὐκ ὀρθῶς ὁ Καπί- 

των μετἐγραψἐν. ἴσως δὲ καἀγὼ αὐιοῦ τὴν. ἀρχὴν ἐμνημό- 
νευσα, προειρήηκὼς ἁπάσας τας τοιαύτας ἓν ταῖς γραφαῖς 
ῥᾳδιουργίας ὑπερβήσεσθαυ κατὼ τὴν ἐξήγησιν. ἐπὶ τῶν 

ἑξῆς οὖν ῥήσεων αὐτὸ ποιήσω, μήκους φειδόµενος. 

λα. 
; 3 , 3 ΄ , 

ΤΠρόδικος τους πυρεταίνοντας  ἕκτεινε δρόµοισι, Ππάλησε, 

πυρίησι. κακὺν τὸ πυρετῶδες πολέμιον λιμῷ, περιό- 

νοπαθ Ῥεγ[ρίοµαθ; παπι {1 ία [οπρία Ἱπνοπία ε[εί, απ]ᾶ 
πεοε[ο Εα[Τεί, οπιπες ΙΠίετργείες εαΠι 1π οἰατίογεια {γαῃδ-- 

αηπία [ο { φπἶάεπι εοσιπι, ἆθ πρι απιρὶραπέ, Γοπρία- 

τας {αο1]ογῖδ Πο[Ιί]ας οαυ[α ἰγαπδηιιιίααέ, Ομσαίῃπ οἰἶαπι οο- 

ἄῑσοπι πα] ]απι Τα [ο Ἰιαρετο Ἱπνοηί, ουσι ππμ]ίος {απιεπ 

ο) 1ά ἱρ[απι ονο]νεγίη, απίίηιιας [ο]]]οοί Ιεοίίοπος εἰ ἵπ 

αι δα5 ΟΙΠΠ65 οου[επ{Παμὶ αιί ἁι[ΠεηιΙαπῖ ἀϊσποί[ίσοοτο οι-- 

ρίεις. Όαπι οπιηος ρα εκρ]απαίογθς οἱ ΟΙΠΠ65 οοᾷοεφ 

οαπάςια ]εοίίοποπι λαρεαηῖ, Ἠαιιά χγεοίε Οαρίίο αρίααι Ρρει- 

ημίαγα αιι[ας εΠ, Θεά {οτίαη οἳ 66ο ππα]ε 1ρβις αὐ ΠπΙῖο 

πιοΜΙΙοΠ Θα {εοῖ, οσα ΟΙΠΠ65 Ἠα]α5πιοςί 1 Γοιρίανῖ ππι-- 

{αης1φ Ἱπερίίας Ίππο ἵπ οχρ]απαπάο οπΙΠαγιιπῃ ε[[ο Ργαεάῖ- 

χοτία, ἴπ [εᾳποπίίρας 1ριίασ 1 {αοἴαπα 1οηβιιαζ1ηϊ ΡαγΟΘΗΒ. 

ΧΧΧ]. 

Ὀγοσίεις Πεὐτίεμίει ἱπεεν[οίεῦαε εωγ[ιδια, ἰμειαξοπίδις, 

Γοιῖδιως οαἰίαἰε, ΓἠΠαίμπι [εὐτίομίο[ωτα, ὑππείομπα ᾗαπαῖ, 



- 
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ΓΕ. αχ. ΤΝ, [465. 466.] Έά. Ρα[. γ. (488.) 
ὅοισι πολλῇσε, δρόµοισιν, ἀνατρίψει, πὀνον πόνῳ αυ- 

τοῖσι. 

΄ 

Λα) ταύτην τὴν ῥῆσιν ἄλλος ἄλλως γράφει. τινὲς μὲν 

ὑπαλλάττοντες τὴν λέξδιν τοιάνδε, περιόδοισι, πάλῃσιν, ἔνιου 

ὃ᾽ ἐν ἀργῇ πάλησι. τινὲς ὃ᾽ ἐξαίροντε τὸ πάλῃσιν, ἔνιου 

ὃ) ἐν αρχῆ προστιθέντες λιμῷ. περιόδους μὲν οὖν καλεῖ τοὺς 

βραδεῖς περιπάτους ἐπὶ πλείονα χρόνον ἐκτεινομένους, [466] 

ὡς ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων αὐτὸς ἔφη. ΄βραδεῖαν συχνὴν 
περίοδον πλανηθῆναι, καὶ “Π]λάτων μὲν µέμνηται τοῦ 11ρο- 

δίκου ὡς πολλοῖς περιπάτοις χρωμένου. τίνος δὲ νυν 11ρο- 

δίκου μνημονεύει, πὀτερον τοῦ ««Πεοντίου 3} τοῦ 2ηλυβρια- 

νοῦ. περιττὸν ζητεῖν. ἐν αἄλλῳ γὼρ λόγω τα τοιαῖτα πάν- 

τως διέρχοµαι. νυνὶ ὃ᾽ οὔ που καιρὸς ἱστορικῶν ζητημά- 

των, ὑὕπου καὶ τῶν αμ ων τισὶν ἐξηγήσεων ουκ ὁλί- 

γα περηβσιόντες αγαπώμεν, ἐὰν ἐν ὀκτὼ ας συμπλη- 

ρώσωμεν τὴν ἐξήγησιν. διὼ τὶ δὲ µέμφεταυ τὸν ΙΠρύδικον 

εἴγεμίεῖδις πι], οµγδις, ᾖῇγοοπί, Ίαδογεπι ἶαῦογε 

{ρ[ῖς. 

Έτ Ἰαεο Υειρα α]ίας α)ῑίον [οτΙβῖί, ποππαΙ αιἰάεπι 

γετρα αεο Ρρεχπιπίαπίες, οἰτουίτριςδ, Ἰποίαἰἰοπίρις, Πο-- 

Ἠτ]]1 νετο αΏ 1Π1ἱ1ο, ἸαοἱαΙοΠίραδ, Ροπεπίᾳς; αἰῑαιιϊ Θ81Η 

νοσεπῃ εκ]πιεπίες; αἱ Ππ]ίο, {αιμὰ, αἀ]οιεηίο, ϱ- 

ου]έ15 [απε γοσαί Ἱεηίας ζεαπιρι]αίίοπεςδ 1 Ἰοηςδίιςδ ἴεπι- 

Ρις ρχούπείας, αἱ ἵπ Ἰρχο ἆε γαοπα νἱοίις 1 αοιμ[ῖς Τρία 

1πηιΙΕ, Ἰαγάππα παπα] απ οἰγοιίαπι ἀοαπιρη]α[Τε, εἰ Ρ]αΐο 

Ῥγοάϊαί πιεπ]πϊε, τα πι] ἀεαπιρι]αἰοηίραδ πἰεη[1, 

Όμεπι αιἰείπῃ Ὠππο Ῥγούῖοιιπι πιεπιογοί, αἱ γπα ΓμεοῦΓΠὰ 

9Ώ ΦεΙγυΙαΠαπα, ϱΠαεγετε ΓΠπρεγνασΙα ε[: 1π αἰο ϱηἶπα 

{εγπιος: αεο ΟΙΗΠΙΜΟ ρει[εφι (αχ. Ἀμμο νεγο 1 Ἠ[οχ]- 

ϱα5 «ΠαεβΙοπΠεθ ἰγαοίατε πο εἰ ορροσιΙπΠΙ (ποΠίαΠα 

ποπηι]]ογπι εκρἰαπαίοτίρις, Ἠοπ ραιποῖ ργαθἰεγπί[ῇς, 

{ας αβεπιμ5δ, { ποια οεἰο γο]ἱαπιΙηῖρας αΡ[ο]νενγίπηας, 

σο 

΄ 
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Γὰ. Οµατι, ΤΝ. Γ400.] Ἐά. Βα[, Ύ. (488. 489.) 
αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπῶν, τὸ πυρετῶδες πολέμιον εἶναι πὲριό- 
ὃοισιν ἢ λιμῷ. ὃῆλον ὃ᾽ ὕτι καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ κατέλεξε, 

καὶ γὰρ ταῖς πάλαις καὶ τῇ πυρίᾳ καὶ τῇ ἀνατρίψει τὸ 
πυρετῶδες ἐναντίον ἐστίν. οὕτω γὰρ ακουστέον τοῦ πολέ- 
µιον, ἐπειδὴ καὶ φίλιον ἐκ μεταφορᾶς εἰώθασι λέγειν τὸ 

οἐκεῖον. μεταξὺ δὲ τῶν λέξεων ἀμφοτέρων εἰρημένον τὸ 
κακὸν ἔνιου μὲν ἐπὶ τῇ τελευτῇ. τῆς προτέρας ἔγραψαν, 

ἔνιου ὃ᾽ ἓν αρχῆ τῆς δευτέρας, ὡς ἕνα γενέσθαι τὸν λόγον 

τοιόνδε τὸ πυρετῶδις πολέμιον περιόδοισιν, ὅτι δὲ βλά- 

-πτει τοὺς τευρέττοντας καὶ περίπατος καὶ ὀρόμος καὶ πυρία 

καὶ πάλη, πάντοθεν τὴν ἓν τῷ σώματι Θερμασίαν αὐξά- 

νοντα, οὐδεὶς ἀγνοει τῶν ὠμιληκότων τοῖς ἔργοις τῆς 'τέ- 

χνης. Ἰρόδικος ὃ᾽ ἔοικεν οὐ µόνον λογικὴν εὕρεσιν βοημιά- 
των ἀγνοεῖν, αλλὼὰ καὶ τήρησιν ἐμπειρικήν. ὃ μὲν γὰρ 

(489) λόγος ἀπαγορεύευ πὀνῳ πόνον ἰᾷσθαι, τουτέστι τῇ 
βλάβη τὴν βλάβην καὶ τῷ «κακῷ τὸ κακόν. ἐναντία γὰρ, 

οὐχ ὅμοια τῇ λυπούσῃ διαθέσει προσφέρειν χρὴ βοηθήματα. 

υ 

Θοὰά ος Ῥγοῖοιπι αοοι[εί, 1ρί[αε ἀεο]αγανΙί Ιπηαίεπς, {ε- 

Ῥτίοι]ο[απα. Ππϊπιίσαπι ε[[ο οἴχοιρας εἰ {απῇ. (οηῇβαί 

αμίεια, 4αοά οἱ τε]ᾳαῖς εππιεγαί1ς, παπα εἴ ΙαοϊαιΙοπῖρας 

εί {οπιεπίο οα!1άο εἰ ΓΠοΙιοπϊ, Γερτίοιι]ο[αα αἀνοτ[αγίαπα ε[ῖ: 

ία επῖπι σα ΝΟΧ, ἰπίπιίσιαπν πιε[]σεπάα εἰ, αποπῖαπι εἴ 

ΔΠΙΙΟΙΠΙ Ῥ6υ ἰγαπ[αίίοπεπι ἀἴσεγε οοη[αενεγαπί Ρρτορτῖαπα 

αο ἀοπιε[ίοιπα, ΄Ἰπίο αἱναπιάαο αμίσπι ἀῑε[ίοπεπ Ίαες, 

παϊωπα, Ῥοβία αἩ αἰἰηαῖρας 1π οαϊσο ρτίογῖ [οηρία εῇ, 

αὉ αἰἴφπῖρας 1πΙΠο Γεοιπάας, αἲ ππα Παῖ ογα!]ο Πα]αφπιοςί, 

{ευγίοι]ο[απα Ππ]πῖοιπα οἰγοπίίραδ,  Οσοά εαίεια Γεργ]εί-- 

ταηρις εἰ ἀεαπιρι]αίίο εἳ οιγ[ις εἰ Εοίμς οα]]άας εἰ Ἱπι- 

οἰα[ῖο, αιπάίααο «οαἱογεπι 1Ππ 6ΟΥΡΟΥΟ απρεπίεν οΠ]οῖαμί, 

ἨΘΙΠΙΠΕΠΙ θογπι αι Ἰπ αγ οχεγοῖ[αίίοπθ υεγ[αί [απ 

Ργαείετί, Ῥγοῖοιν νεγο ΠΟΠ ταιοπα]επι πιοᾷο πικ{ΠΙΟΓΠΙ 

Ἰπνεπίίοποπι, [εὰ οἴῖαπι οπαρϊγῖσαπι οῦΓεγνα[Ιοποπι Ι6ΠΟΓαΓΘ 

νἰάείην.  Χεραί οπίπι ταϊίο Ἰαρονί Ἰαογεπι ππἑᾶστί, Ίχος 
ε[ἱ ποχαε ποχαια οἱ πια]ο πια]απα: ΔΙ οοπίγαγία, ΠΟΙ 
Ππ]α, 1Π[ε[αΠΙΙ νῖο αἀ]ίρειο αιιχ]]ία σοπνομίῖ, ΑΠ] 
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Εά. Οµατι. ΤΧ. [ 456. ] Εά. Ρα. Υ. (440.) 
φαίνεται ὃ ἐκεῖνοο ὅμοια προσάγων, εἴ }ε καὶ πἐριπάτοις 

ὶ πάλη καὶ ανατρίψει καὶ ία καὶ λιμῷ αν δὲ καὶ πάλη καὶ ἀνατρίψ αἱ πυρίᾳ καὶ λιμῳ. πυρίαν δὲ 
πο 3 Δ ”,. ε -- 

πᾶσαν ἀκουστέυν τὴν έξωθεν ἡμῖν προσπίπτουσαν Φερμασίαν 

εἴτ ἀπὸ πυρὸς εἴτ ἐν λουτροῖς γένοιτο. καὶ μὴν καὶ 

ὁ λιμὸς ἐναντίον ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις, Όκου γὰρ λιμὺς ου 
” ο 3 Π Δ 3 Ν ” μα, 3” 

δεῖ πονεῖν. οὐ µόνον δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ῥήσεως, ἀλλὰ καὶ 
. 3 , ” ς 3 ΄ ΄ 

μειτὼ τὴν αρχὴν ἄχρι τελευτῆς ὡς ἂν ἐθέλωσι γράφουσιν. 
3 ε) 3 Δ . - Ἀ Γι 2, 

αλλ ἐγὼ τὼς παλαιας ἐροῦμαι, κῶν χαλἐεπωτέραν ἔχωσι τὴν 
ο) ο ” / μμ. ’ Ε] ” 

ἐξήγησιν. ὃ δὲ ἐσχατόν ἐστι γεγραμμένον ἓν τῇ προκει- 
1 ς / Ν 3 -- χ ς , 3 Δ - 

µένη ῥῆσξι, τὸ αὐτοίισι, τινὲς μὲν τής ἑπομένης αρχην ποιου- 
ει “ 3 - .) ν ε) 

σε, τινὲς ὃ  ὅλως αφαιροῦσυ. καὶ γαρ φαίνεται μηδὲν ἐξ 
 . ” - 3 ῃ , : 

αὐτῶν πλέον τῶν εἰρημένων διδασκὀμενον. 

1β. 
Φλεβῶν ἐρευθος, πελίωσις, χλωρότης, πλἐυρέων ὀδύναι 

λαπαραί, 

Πτα αἀμιρετο νιἀείατ, ΠαυΙάεπι εἰ απιρι]αΠοηπῖδας εἰ 

1μοἰαίοπε εἰ ΓΤΙοίΙοΠε εἰ {οία οα]]ὰο εἰ {πιπε αΠίαγς Ρε 

πυρίαν αμἴεπα, 14 ε[ι {οΐαπα οαἱάμπα, οπηῖς εχἰτ!η{εοιιδ 

πο πναάεπς οα]]άῑία5, [νε αἳ ἶσπε, [νε ἵπ Ῥα]πεῖς Παϊ, 

Ππιε]Ηρεπάα ε[. ΟΙ εἴἴαπι {απεν ρταεῖοῖῖς αἀνεν [αμ 

ἩΡΙ θιΙ {απιος ε[ι, Ιαβογατο ΠΟΠ οοπνεμΙ!, ΎἈοι [{οἱαι 

βπίεπι Ἰοομἱ1οπ1ς ἀπ]απα, Γεὰ εἰ αἲ ΠμΙο αίηαε ἵπ Ώπειη, 

πε Ἠραετ!, [ο ραπίς οεἴετπα 65ο νείετεν [οηρίμτας, εἰ 

ἀ[Ποι]ῖας εχρ]απεπίυτ, {[εΙΠρΡεΥΓ εἰίρο. θεὰ γοσέπι εππι, 

41αε μυ] ἶπια ἵΠ Ρτορο[ιῖ γενρί [οηρία ε[ι, ἑρ[ς, αἰφιί 

{εαπεπίῖς Γετποπ]6 ΠπΙ Παπ {αοἴμηίς ΠΟΜΠΗ Ῥτου/[ας οΡΙ]-- 

εταπί, Πααϊάειι Πλ] ρ]5 αιιαΠι αμἰεδίοία εοσοεο 

νιάείατ. 

ΧΧΧ]. 

Γεπατμπι ΤιδΟΙ, [ίνου, ριγἰάαςς εο[ίαγω ἀοίονεν ἰασι. 
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Εά. Οἶνατι. ἼΧ. [406. 467. ] Εὰ. Βα[. Ὑ. (489.) 

Λἰπον ὅτι τὸ κατὰ 'τὴν τελευτὴν τῆς προκειμένηρ ῥή- 

σέως τούτοις προιάττεσθαι δύναται ταύτης, ἵν ὁ λόγος 

ᾖ τοιοῦτος" τούτοις οἷς προσεῖπον, ἦσαν δὲ οἱ πυρεταίνον-- 
τὲς μὲν οὐκ ὀρθώς ὑπὸ Π]ροδίκου πρὸς κινήσεις ὑγιαίνου- 

σιν οἰκείας ἀγόμενοι, συμβαίνει ταῦτ ἴσχειν ἃ νῦν εἶπεν, 

οὐχ ἅπαντα δηλονότυ καθ᾿ ἕκαστον ἄνδρωπον. οὐ γὰρ 

οἷόν τε συνυπάρξαι τὸ ἔρευθος τῇ πελιώσει καὶ τῇ χλωρό- 
τητι, καὶ γὰρ ἀναιρετικόν ἐστιν ἕκαστον τούτων τῶν λοι- 
πῶν δύο καὶ διαθέσεσιν οὐχ ὁμοίαις ἔπεται. τοῖς μὲν γὰρ 

τήν τε δύναμιν ἔχουσι μετρίως καὶ [467 Ἰ χρηστὸν τὸ αἷμα 
γυμνασθεῖσιν ἢ πυριασθεῖσιν ἐρεύθεται τὸ σώμα. τοῖς δ᾽ 

ἀθῥωστότερον 3} κακοχυμύτερον πελιοῦται καὶ χλωρὸν γίνε- 

ται. προτάττουσιν ἔνιου τῆς προκειμένης ῥήσεως τὸ ὄγκου, 

τοιάνδε ποιοῦντες τὴν λέξιν' ὄγκου φλεβών ἔρευθος, πελίω- 

σις, χλωρότης. ὁ ὃ' ἐπὶ τῇ τελευτῃ τῆς ῥήσεως εἶπε πλευ- 

θέων ὀδύναι λαπαραὶ, πιθανώς τινὲς μετέγραψαν εἰς τὸ 

λαπάρας, ὀδύνας, γίνεσθαι βουλόμενου τοῖς ἀκαίρως γυκνα- 

σθεῖσιν. οἵ γε μὴν ἐξηγηταὺὶ πάντες ἴσασι τὴν πλευρέων 

Βικί νουεπι, ἐρῄς, ἵπ οαἷοο ρτοχϊπιϊ Γεγπιοπῖ5 Ροβίαπα 

1Π1 Ῥο[ε ργαεροπῖ, τί ογα[ίο {αλ τεάἁαίισ, 1ρῇ αιιοΒ 

Ργαεάϊκϊ; εγαπί αμἴεπι Γουγ]οίίαπίσθ ΠΟΠ χοοίο α Βχοάίσο 

αἆ ΠΙΟΙΙΟΠ6ΡΦ Ὠθια να]επ/ίῖριις οοπνεπΙεηίε ἀεάπο, Ἠαεο 

ᾳπας Ἠμπο ἀῑοΙξ, Ἰαβετο οοπ! 1ης], ποια οπιπία [οι]οεί 

{Πηριι]ο Ἱοιπίηθδ: Ἠθαιις απῖπι ροίε[ῖ ταρος ππα οι Ἱ]-- 

νοτο εἰ νἱτια[αίο οοπῇετε, Παιῖάεπι απιππ(ποάφιιο 1ῇο-- 

τηπι ἆπο γε]ῖηπα {οἱ οἳ α[εοίας ἀἰβιπηῖ]ος 1π[6φπας. 

Ίναπι γ]το πιεῖοοτος εἴ Ῥοπιπι [απσυίπειι Ἠαρεπρις, 

α πάπα εχεγοεμίας απέ ρε Γοῖις σα]επαπί, ταρίουπάαπα ΟΟΓ-- 

Ρις οναφΙέ; Γεά Ἱπιρεοί[]]οτεν αι! ν]Ιο[5 Παπιοχίρας Υθ- 

ΡΙεΙῖ Πνιάϊ βαπί αο ν]γίάοο, ἹΝοπηαΗΙ νεγρὶ Ἠὶ5 Ἰαπο 

ΥΟΟΕΠΙ, ἔµπιογες, ΡΥαεροπιπί εἰ Ιοομ1οπεπι ἴα]επι {αοἴμηῖ: 

{απιογός, ΥΕΠάΓΙΠΙ ΓΙΙΏΟΣ, Ἰϊνου, ν]γ]άτίαδ; Γεά αιιοά ἵη εκ- 

{εμας νοιρῖς ἀῑχίε, οοΠαταπι ἆο]οτες Ἰαχί, ποπ γετῖ-- 

πι] τες Ἱία πηπίαταπε, ἰαματαε, ἴὰ εί νοπΙγῖ ἀο]ογες, 

Ίο Ἱπιροτίαπο εχεγο]ία[18 Γ{ιβοχ]χὶ νο]επίαδ; ΥΝΕΤΙΠΙΙάΠΙΘΙ 

ΟΠΠΠΕΘ Ἱπ[εχρτείον Ἠαπο ἸεοίίοπθΠι αρπο[ομπί, οο[ίαταπα 
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ὀδύναι λαπαραὶ γραφήν, ἀκούουσέ τὲ λαπαρας τὰς ἄνευ φλὲ- 

γμονῆς καὶ τάσέως ὀδύνας. 

΄ 

1) 

”4διψος, συνέχειν στόμα, σιγᾷν, ἄνεμος σὺν τῷ ποτῷ ψυ-' 

χρὸν εἰσάγειν. 

οὐ -- Ε] 3 ΄ 2, ὃ ’ -” ολ 

Ὦν τι τών εἰς ανάμνησιν ἄγειν δυναµένων τῆς ὅλης 
ἐπὶ τῶν πυρετιόντων ἄγωγης ἔγραψεν ὁ /πποκράτης τοῦτο, 
δυνάμενον ἐνδείκνυσθαυ καὶ αὐτὸ τὴν μοχθηρίαν τῆς 11ρο- 

Π » ᾽ 3 - ανα 
ῥίκου προνοίας πυρετιόντων. οὐ γὰρ ἐξ ὦν διψῴεν οἱ έν- 
8ε 9 Π ύλ Ἴ ΄ 3 ’ λλ γε - κ 

Ομανθέντες εὔλογόν ἐστι πράττειν, αλλ ἐξ ὧν ἄδιψοι γὲ- 

νήσονταυ. ταῦτα ὃ ἐστὶ πρώτη μὲν ἡ ταῖς κινήσεσιν ἄν- 

τικειμένη τοῦ κάµνονιος σώματος ἠσυχία. δευτέρα δὲ τάλ- 
3 κά 3 .1. μ 3 γι ! - Ν λ 

λα, ὃν ὧν ἄν πραῦνοιτο, μᾶλλον οὐκ ἑξαπτοιτο τα χατα 
ι" ’ / ςἃ .” ε] ἳ ” - 1 

τὴν πυρετωδη διαθεσιν, ὧν ἕν ἐστι καὶ αδιψος τηρεῖν. ὃυ 
- ” 3, ’ , Δ » Δ 
ὧν ὃ᾽ ἄδιψος ἄν τις γένοιτο προσέθηκεν, ἐκπιων ἔχειν τὸ 

ἄο]οτες Ίαχι εί Ιπίε]]σιαπί Ίαχος, τά ε[ι {µε ρΠΙεραιοπε εἰ 

{εηίιοπε ἀ4ο1ἱοτεθ. 

ΧΧΣΧΠΙ. 

δίεί εαγεπίεπι οὐ εἰαιάετε, ἔασεγε, ΦΕΠΙΗΤΑ εµπα ροίμ [τῖ- 

εἰόμπι Ιπγοάμεετε. 

- 

Ἠοο [οτίραί ἨΗιρροοσταίε εκ 15 Παπ, Ύπαθ {οίαπι 

{εῬτιεηίίαπι τερεμάοταπα ταΙοπεπι 1Ππ ΠΙΕΠΙεἘΠΙ 1ενοσαΓε 

ααεαπί εἴ Ῥεχ 14 1ρ[απι Εγοἱοί 1π ομχαπάϊς Περτῖρας 1π- 

Γοἴῖαπα ἀεπιοηβταχε Υαἱεῃς. ΊΆεαπε εΠῖπ εα, εκ απ]βι6 

Παπ, γε]α!1 οα]είαοίΙ, [εὰ εκ απῖρας Π5 εχ[απρπαίας, 

{αοϊεπάα ΓΙΠΕ; Ίαεο [απί νετο: Ῥτῖπα οπἰάεπι πιοῖβις 

οΡροΠία Ἰαρογαη!ί] οοτροσῖ5, ϱὐῑεδ: [εοιπα οπιπῖα τε]ῖ- 

ᾳπαι εκ απἴρας Γερεί]επι αΠεοίιιπι οοπι]απί]α πιασῖς π- 

{ε[οαΠί εἰ ποπ εχα[ρετεπίων, Ιπίετ ᾳπαο ππαπα ει, 1ρ[απι 

4 ΠΙ ἀε[ειάετο, Ῥεν αιιας απίεμι απ]ρίαπι Πἰάήπι ΡτοΠῖ- 
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στύμα καὶ σιγᾷν, ἄνεμόν τε ψΨυχρὸν σὺν τῷ ποτῷ εἰσάγειν, 
ὅπερ ἐστὶν ἐπισπᾶσθαι τῷ ποτῷ τὸν ψυχρὸν ἄνεμον. εἰ 
δὲ ποτῷ, πρόδηλον ὅτι καὶ χωρὶς τούτου κατὰ µύνην τὴν 

εἰσπνοὴν, ὥστε καὶ τοῦ κατὼ τὴν ἀναπνοὴν ἀέρος προνοη- 

τέον ἐστὶν, ὅπως μὴ θερμὸς ᾖ μᾶλλον τοῦ προσήῄκοντος καὶ 

μᾶλλον θέρους ὥρα. τολμηθότερον δὲ κἀνταῦθα Καπίτων 

τὲ καὶ «ἄιοσκορίδης ὑπαλλαξαντες τὴν παλαιὰν γραφὴν 

"έγραψαν οὕτως τὴν λέξιν. ἄνέμον ἐν τῷ ποτῷ ψυχρὺν μὴ 
εἰσάγειν. ἀλλ ὁ μὲν «ιοσκορίδης δευτέραν γραφὴν, ὡς εἴωθε, 
προσέθηκεν, ἐξ ὧν ἄνεμον ψυχρὸν εἰσάγειν. Ἀαπίτων δὲ 
οὐδὲ τῶν δευτέρων ἠξίωσε τὴν ἐν ἅπασί τε τοῖς ἀντιγρά- 
σοις εὑρισκομένοις γραφὴν, ἅπασί τὲ τοῖς ἐξηγηταῖς ὁμολο- 

ουμένην, ἀλλὼ προσθεὶς αὐτῇ τὴν μὴ συλλαβὴν, ἀνιὶ τοῦ 

ψυχρὸν εἰσάγειν, ψυχρὸν μὴ εἰσάγειν ἔγραψεν, ὡς οὐδέποτε 
δέον αναπνεῖν ψυχρὸν ἀέρα τὸν πυρέετοντα. 

κ ------- 

Ῥεα, αἀ]εοῖί, οἶαιπ[αια ο παρετε, ααγαππαθ Γ{Πσῖάαπι οπα 

Ροία Ιπίγοάιοσγε, Ἰά ε[ νεπίαπι πα οἵπι ροῖα Πισίάαπι 

αίγαµεγε; ᾳαοά { οππι Ρροία, Ῥαίεί εἰἴαπ {με ἱρίο ρε 

[οἶαπι Ἱπ[ρίναίἸοήσεπι,  Όμαγε εἳ αδνῖς Ἱπ[ρίγαία αἰἰγα]επα]ϊ 

χαίῖο Ἰαμοπάα εβ, τπί πο οαάϊῖος Π απαπῃ οοπνεπῖαί, 

Ἰάᾳ16 αηπαρῖο αε[ία[ῖς ἴειπροτθο. Ἡδγιπι εἰ ᾖοο Ίοσο ϱαρίίο 

αἴᾳαο [)ἰο[οογ]άεδ αυάασῖιςδ γνείεγεπα Ιεοίίοπεια ρεγηαία-- 

(65, Ἰπο 1π πιοᾶμη γετρα Γοτἱρ[εγαηῖ: γεπίπα Ππίες Ῥί-- 

Ῥεπάμπα Γ{5Ιάιπ. που ΙΠΙγοάισςγε. θεά Ὠιο[οοτίάςες αιῖ- 

ἀεπι, αἱ οοπΓαενΙέ, [εοιπάαπι [ο1ρίηγαπι αἀἀά: εκ ααἴ- 

Ῥας5 νεπίιια {π1βίάαπΙ Ιπίχοάποεγθ. Αἱ Οαρίίο Ιεοιίοήεπα 

Ιπ. ΟΠΙΠΙΡΙΦ οοἀἵοριας περοτίαπι εί α οιΠο[ῖθ εχρ]απαίοτ]-- 

Ῥις οοπσε[απα, πεφιο [εοιπάο σταᾶι ἁἴρπαπι ραίανίτς Γεὰά 

εἰ από [γ]]αβαπα, ΠΟΠ Δ4]ἱΟΙΕΠΦ, οσον πογμπα, {1ριάαπι 

ἑπίιγούπασογε, [ορίί, {ΠΙδΙάυπα πο Ιπίποάποςγε, Ῥετίπάο 

πο [ παπφααπι ΓΠρίάπα αὄγοπι Γεργ]οί[αας ἀπ[ρίγαγο ἀ4εροαί. 
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λὀ’. 

[108] Τωὼς ἀφορμὰς, ὁκόθεν ἤρξαντο κάµνειν, σκἑπτέον, 
εἴτε κεφαλῆς ὀδύνης, εἴτε ωτὸς, εἴτὲ πλευροῦ. σημεῖον 

οἳ ὀδόντες καὶ ἐφ οἷσι βουβώνεςν 
---------α--- 

Γαύτην τὴν ῥῆσιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιών ἐξη- 
γήμεθα κατὰ τὸ πρῶτον ὑπόμνημα, 

λε. 
Τὰ γινόμενα ἕλκεα καὶ φύματα, κρίνοντα πυρετοὺς, οἷσι 

ταῦτα μὴ παραγίηται, ἀκρισίαι, ος ἐγκαταλείπεται, 

βεβαιόταται καὶ τάχισται ὑποστροφαί. 

Καὶ αἵτη ἡ ῥῆσις ἐφεξῆς τῇ πρὸ αὐτῆς κατὰ τὸ δεύ- 

τέρον τών ἐπιδημιῶν γεγραμµένη τῆς προσηκούσης ἐξηγή- 

σέως ἔτυχεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ὑπο- 
νημάτων. 

ΧΧΧΙΥ. 

Οεεα[ίοπες, ιωιάε εοερετιπὲ αεργοίαγε, εοπ[ιάεγαπάαε, [νε 

εαριιῖς ἀοἰογ, [νε αμγῖς, [ινε ἰαιεγς [ιρπιπι ἀεπίες ει 

πι φιμῖθις ἵπδ ΗΙπιέπα Ρἠἰεβπποπας, 

Παπο ογαίϊοποπι εἰ 1π [εειπάο ο πιοτρῖς νι]σατῖραφ 

νο]απ]]πε 1Π Ῥτίπιο ΟΟΙΠΙΠΙΕΠΙαΓΙΟ εκρἰαΠαν1πιη. 

ΧΧΧΥ, 

ἸΝα/[εεπεία μίεεγα εἳ ἐμδεγομία Πεῦτες ]ιαάϊεαπτία, Ομίδις 

Άαεο ποπ αεεϊἆμπε, ]μαἰεαιιοπὶς οαγεπιίαε. Ομίδις αἰῖ- 

οιῖά πιο τεἰιπφιίειιγν οεγεῖ[[µηηαςε εἰ οεἰεγτίπιαε τεοάιναε. 

Εί Ἰαεο οταίίο Ργ]οτί οοηίΐσια ἵπ Γεοαπάο ἆθ πιου- 

Ῥϊς νι]ρατίρις [οτρία οοπνεπ]εΠΙῖ ἀεο]αταίίοπε ἀΠηβταϊα 

ο Ῥεν Ρτῖπιωπι εἰ ἵπ επι Πβρτγααι α πιο εἀ]ίαπι οοπι- 

ΠΠΘΗΙΑΓΙΗΠΗ, 
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λστ. 
, ΄ 9 -” 

Τὰ στρογγυλουµένα πτυελα. παρακρουστικα, οἷα ἐν Π[ληνῷ. 

ιο . 

Τὠν πτυέλων τὸ μὲν οἷον ὑλικὸν αἴτιον ἡ) πάχος καὶ 
, ” ” - ” 

γλισχρύτης τῶν χυμών ἐν. τοῖς τοῦ πνεύμονος βρογχίοις 
9 ἃ ’ ᾽ ὃ ι] ιῤ Ἆ δι» π- , 9 / 

αθροιξοµένων, τὸ ὃ᾽ οἷον ποιητικὸν ἡ ἐν τῷ χωρίῳ Φερμό- 
της. καὶ τισυ καὶ τῶν απυρέτων ἐθεασάμην τοῦτο γινύμὲ- 

νον, ἐν πάνυ πολλῷ χρὀνῳ δοκοῦσι μηδὲν ἔχειν κακὀν. ὕστε- 
ϱον µέντου πάντες οὗτοι φθινωδῶς συνετάκησαν. εἰ δὲ μετὰ 

πυρετοῦ ποτὲ γένοιτο, σὺν ἄλλοις σηµείοις παρακρουστικοῖς 
᾽ χ) α χ -” » 

συντελέσευ τι καὶ αὐτὰὼ πρὸς τὴν τοῦ παρακρουστικοῦ πρό- 
γνωσιν, ἄλλως δὲ οὐχί. μὴ τοίνυν αὐτῷ θαῤῥήσης μύνῳ 

ποτὲ, ἐπὶ προθῥήσευ παρασκοπῆς. τό γὲ μὴν ἴδιον παρα- 
φροσύνης σημεῖον πολλάκις ἠκούσατε. Λλέλέκται δὲ κάν εἰς 
τὸ προθῥητικὸν ὑπομνήμασιν ὡς ἡ Θερμόεης προσγινομένη 

ἐκείνοις διναταί τι συντελεῖν εἰς παραφροσύνην, τῷ πληροῦν 
, δι 2 ᾽ "ο ” - 

κατὰ κἐφαλήν. αὐτὴ δὲ καθ ἑαυτὴν οὐδαμώς ἐσιὶν ἑκπανὴ 

ΧΧΧΥΙ. 

Ἠοιιμπᾶα [μία ἀεἰίτίωπα [ιωεγια [Ποπί[ιεαπε, μὲ ἵπ Βίεπο, 

Βριίοτυπαι τοπηάοσαπι νε]ιῖ πιαϊεχῖα]ἰ σαι[α οχαΠΙ- 

ἰπάο ε{[ι, αίαᾳαε ἰεπαοῖίαθ Ἠαπιογπα ἵπ Πρτῖ Ῥ]ποπ]δ 

οοἱ]εοίοταπι: οαι/[α νε]αῖῖ οΠεοίγὶίκ εἰ Ἰοοεί οαἱοτ. Εῖ ἵπ 

απἰραδάαια {εργο νασαπρας 1ά Πε νΙάιπιαςδ, «αἱ ρος 

να]ὰε Ιοηραπα ἰἱεπιρογῖδ Ππίεγνα] πα ΠΜ] πια] ρα νἱἆς- 

Ῥαπίανς αἴἴαπιεπ 1 ΟΠΙΠε Ρρο[ίεα ΡΗΙΜΙΠ οοπἰαβριεγιη , 

Όιοά { [ραία Ίασο πΟοππάπ( παπι 1π Γερτο ππα ο α[]ς 

Πσηῖς ἀε]ϊτίαπι Ῥοτίεπάεπίίριι αὐ[αῖ, αμαπῖά εἰ Τρία αἆ 

Σαἴαγαπα ἀε]ιγίαπι Ῥγαε[αρίεπά ατα Γαοϊοπί, αΠίεΓ Υ6γο ηηῖ-- 

Ἠ1θ. Ίο βίας Ίου {οἱο ΙπάΙοίο αἲ ργαεάἰοεηάαπι 1η{α-- 

Ἠῖαπι ΠΠΙΑΠΙ οΟΠΠΦΙίο,. ΆῬοττο Ἱπ[απίαε Ρτορτίαα ποίαπι 

{τεηιεπίες αιαἰν][ῖ.  Ὠικίπιαν αιίεπα εἳ 1π ποβγί. ἴπ 

ρταπα ῬταεδΙοίΙοπιπα οοπιπιεπίαχ]]δ, ααοά οα]ος 1]]ε α{- 

Ἰωποίμς αἆ εχο[ίαπάαπα Ἱμ[απίαπι αλφπϊά {αοεγε Ροϊείί, οᾱ- 

Ριί [ο]]οεί τερ]εής; {[εὰ Τρίο Ῥει [ε πεφιᾶβιασι Ἱάοπευα 
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σημεῖον γενέσθαι παραφροσύνης καὶ μάλιστα φρενιτικῆς. 
ἔπειτα καὶ μετὰ τας ἀκμὰς τῶν πυρετῶν ὑποπαραφέρονται 

πολλοὶ, τῷ λόγῳ τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν πληρώσεως. ἐν δὲ 

τῇ προκειμένη ῥήσευ πρόὀσκειται τισὶ τῶν ἀντιγράφων ἐπὶ 
τῇ τελευτῇ τὸ οἷον ἐν Πληνῷ, καθ ἕτερον δὲ τὸ ὡς ὅ 

σπλὴν οἵω. καὶ ὅσοι τῶν ἐξηγητῶν προσήκαντο τὴν γρα- 

ϱἡν, ὥσπερ καὶ ὁ «Σαῤίνος, τόπου τινὸς ὄνομά φασιν εἶναι 

τὸ Πλήν. οὐ μὴν τίνος ΥΣ πόλεως ὃ τύπος οὗτός ἐστι προσ- 
έθεσαν τῷ λόγω. 

λξ. 
[469] Οἱ αἱμοθῥοϊδας ἔχοντες οὔτε πλευρίτιδι οὔτε πε- 

Οιπνευμονίη οὔτὲ φαγεδαίνη οὔτε δοθιῆσιν οὔτε τερ- 

µίνθοισιν, ἴσως δὲ οὐδὲ λέπρησιν, ἴσως δὲ ουδὲ ἄλλοισιν. 

᾿Ελλείπει δηλονόει τὸ ἁλίσκονται καὶ χρὴ προσυπακούειν 
αὐτό. διὰ τὶ ουχ ἁλίσκονται ἆῆλον. ἐκκρινομένης γὰρ τῆς 

ἱπ[απίαο εἳ Ῥγαε[ετίῖπι Ρ]γεη]ιῖσαο Πσπαπι ο: Ῥγαείεγοα 

εἰ ἵπ Τεραια [απηπιο Ἱπρεία, αΠοπῖαπι οαραῖ τερ]είαπι 

ει, πια ἀε]ϊγαπί. 1Ιπ ῬτοροΠίο απίεπι- [εγπιοπο ἵπ αα]- 

Ῥασάαπι οοςἱοῖρις ἵπ Άπε αἀάίαπι ε[, παί 1π Ῥ]επο αἱ Ίπ 

αἱο, αἱ Ῥ]επ [οι; εἳ απΙοεππααε Ιπίετρτείες Ιεοίίοιεπι 

Ίαπο ρτορανεγιηξ, πί οἰΙαπι Φαβίπ5 ]οοἳ οι]αδάαπι ἨΠΟΠΙΕΠ 

ΡΙεπ ε[ε ἀῑχεγαπί, [εά οσ]α5 οἰνίίαιϊ6 Ἰοοιςδ 1ο ε[ἴει 

ογα(1οΠΙ ποπ αἀάτάεταη!, 

ΧΧΧΥΙΙ. 

ἠατί[εἰς Ἰαδογαπίες, πέφμε ΠΠΟΥΡο ἸαιεγαΙί, πεηµε ρμ]ηπο-- 

παγίο, πεφµε ρλαρβεάαέπα, πέφµε Γωγιποι]ῖς, εμέ Εεεγ-- 

πιἰπι]ϊις, [οτία[]ε φετο πεοιιε ἱεργὶς οτία[]ε πεφµε αἰἰίδο ' ᾽ 4 τις 4 

ΠΏε[βοῖί ἨἈοο γετραπι, εαρίμπίμγ εἳ Ιάεο ρτῖας ΓαΡίπ-- 

ἰε]Ἡρεπάππι εΠ. Όαπχ νετο ἵπ Ἠῖ8 πια] ποπ οαρίαπἔαΣ, 
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κακοχυµίας διὰ τῶν οἱμοόλήνη, αχεδίαι μέν τινες ἔπον- 

ται ἐνίοτε καθ ὕλον τὸ σώμα καὶ ἄχροιαυ καὶ (490) ὕδε- 

ρου, νόσημα ὃ᾽ ουδὲν τοιοῦτον. Φαγεδαίνας ὃ᾽ ὅτι λέχει 

τὰ διαβιβρωσκόμενα τῶν ἑλκώῶνι ἃ καὶ φαγεδαινικὰ παλοῦ- 
σιν οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν, είρηται κᾷν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς 

τὰ περὶ χυμῶν ὑπομνημάτων. καὶ γὰρ κατ ἐκεῖνο διὰ τῆς 

αὐτῆς λέξεως ἡ ῥῆσις γέγραπταυ. Ἠτινές 7ὲ μὴν ἤκαυσαν 

φαγεδαίνας, τὰς τῶν πολλῶν βρωμάτων ἐδωδας, ἃς καὶ αὐ- 

τὰς ὑπὸ κακοχυµίας γἰνέσθαι ἀμέτρους ὀρέξεις σιτίων, ὁμο- 

λογεῖιαι καὶ πρὸς ἡμῶν. οὐ μὴν τοιαύτης γε κακοχυμίας 

κινούσης ἄκος εἶναι τας αἱμοῤῥοῖδας, ἀλλὰ τῆς µελαγχο- 
λικῆς μᾶλλον. ὀξύτης δὲ χυμών ψυχρὰ, τὴν τοιαύτην ἐρ- 

/αδομένη τῶν σίτων ὄρεξιν, ἤδη τισὶ καὶ τῶν τὰς αἱμορῥοϊ- 

ὃας ἐχόντων ἐγένετο. καὶ τὸ τῶν τερμίνθων ὃ᾽ ὄνομα μὲ- 
λάνων τινῶν ἐκφυμαάτων ἐν ταῖς κνήµαις μάλιστα γινομένων 

ἐστὶ δηλωτικὸν, ἀπὸ τῆς κατὰ σχῆμα καὶ χρύαν καὶ µέγε- 

"Φος ὁμοιότητος τῷ καρπᾠῴ τῶν τὲρμίνθων γεγονός" τὸ ὃ 

οἰαγαπι εΠι: νΙο[ί οπίπι [ιουῖ Ρος πιαν][οας 4ερι]{ι9 

αὐ]άαπι [αης πια Παβτίης ΤΠ [οίο σοτρονε αοοϊζιη! εἰ ρα[- 

Ίογε5 εἰ Ἰιγάτορες, [εὰ πι] ε]αδιποςί ΠΛΟΓΡΙΙ.  Οτοά 

Ρλασεάαεπας απ[επι νοσεί οουγοεμίία μἱοογα, πας α]ά επι 

εί Ρ]ναρεἀαθρίσα νείαεγοδ Πιθς1οὶ ΠποπηιπαγαΠπί, α ΠΟοΡΙ5 ἆ]- 

οἶυπι ο[ι εἰ 1π [εγίΙο [αρεν Ιρταπι ἆᾳ ποτ οι οΟΠΊΠΙΕΙΙ-- 

Ίατίο:. Παπάοπι αεἳ 1Ππ 1ο Ιϊδάεπι ναγρῖδ Ἠῖο αρΡΙιογΙΓΙΠΙΙ8 

{ρτἱρί5 ει,  Ῥοττο ποπΠΙΙ ρµασεάαεηαςθ πημ]οταα εἶρο-- 

τή ε[ις ε[ε νο]ιεταί, απο εἰ 1ρ[ο α ν1]α[15 Πιπιοτί-- 

Ῥιας 1Πιπιοάῖοος εἀεπάϊ αρρείτίμς εκοἰίαπἰ1ριςδ ρτονεηῖτο οἱ 

α πολΡίδ εοποεάἹίαν; ΠΟΠ ἵαπιεα Ἠη]16 ΠΙαΙΟΤΙΙΑ [πουογιαι 

οορίαε, {εὰ ππε]απο]ιο]ίσαε Ῥοίῖι Ἠαεπιογγλοῖάας, Ἰά ε{ί 

πΙαΥΊ[685, Ἰπεάείαπι εΠε Παἰμήμας.  Οείετανα Ἰ]αδηιοςΙ 

{µοσογαπι. {ΠΙριάμ5 ασοογ ἴαιεπ οἱΡοχπι αρροείοεπίΙαπαι εχοῖ- 

ἰαμδς Ἰπίεγάσπα εἰ 1 ποππ]]1ς Παεππονγλοίῖάας Ἰναρεπριις 

Ἱπνοπίμς εΠ,. Φεὰ ἰοτιηί]ογάαι ἨΠΟΠΠΕΗ Ἠΐσγας ἠααφάαπι 

Ῥαβιυ]ας ἀπ ΗΡΙ πιαχίπθ οχἰεπίο Ποι]βοαί, αἃ Βριτας, 

οο]οχῖς πιαρπϊ(μάληίδοιο [πλ μμάλος 41181. ο 6υ 1 -- 
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ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσέως /ἐγραμμένον. ἔἴσως δὲ οιδὲ ἄλ- 

λοίσιν, ἔνιοι γράφουσιν ἴσως ὃ᾽ οὐδ᾽ ἀλφοῖσον. ἐπειδὴ καὶ 
οἳ αλφοὶ κακοχυµίας τινὀς εἰσιν ἔκγονουν παρὰ τῷ δέρµατυ 
πο μηρην 

. λ . - 

/ητρευθέντος γε μὴν ακαίρως συχνοὶ, τοῖσι τοιουτέοισιν οὐ 

βραδέως ἑάλωσαν καὶ ὀλέθρια οὕτω. 

» ; , Ν ς ας ὧν ῃ 
Απαίρως Όεραπευονται τας αἱμοθῥοῖδας οἳ μήτε φλὲ- 

Π . / Π ο 2 ; 

ῥοτομούμενοι κατὰ περιόδους μήτε ὃν ὑπηλάτων ἡ γυµνα- 

σίων κενούμένοι, μῆτὲ καταλιπόντες ἐξ αὐτῶν κἀν μίαν, 

ἀλλὰ πάσας αΌρόως ἐξαιροῦνιες. 

10’. 
[ατο] κε ὕσαι ἄλλαυ ἀποστάσιες οἷον ̓ σύρεγγες, ἑτέρων 

ἄκος. 

ὕνογαπα, 1ᾷ εβ οἴσετωπι {γασία Ἡαβοπε, ἀθηναίαα, 9εᾶ 

ααοά ἵπ εκἰγεπιῖς νοχρῖ Γοτἱρίαπα ε[, Γοτία[ε ααίεπι, Ἠε- 

αμα αλῑῖς, αϊάααα Ἱεσαπί, Τοτία[ῇε απίέαι, Ἠε(αε α1ρ]ῇς, 

1 ε[ι νι Ηρραδ” ζιλβθοκ ια ἀά εἰ, Ίρ[αε εκ αποάαπι 
πο: 

ΡΙαΤΟ Ἠηπιοσδ” Πε] νο οτίαπι Ἠαβεηπί, 

ΧΧΧΥΠΙ. 

ΠΜεάεία οιἰάεπι Ἱπμ]ῖς Τπιρογίμπε αἀλίδία, εα[ϊδμς πο 

(αγάε εαριῖ [μπι ει ρεγπἰοῖοιε [το. 

Ππιροτίάπο ϱογάπα πατε πιεάεπίαν απ ἨΠεφπε νε- 

παπι Ῥρεν οἰγοπ]ῖας Γοἰπά ΠΕ, Πσφαε αἶναπι ἀποεπριις αἴαπ- 

ἴατ, Ἠε(Πε Ρε εχετεΙ!αίΊοηος οταοιιαπέ, πε(αε παπι εκ 

11 [αἰίεπι τοἠποπαπῖ, Γεὰ οπηπες ππα ἰο]]απῖ. 

ΧΧΧΙΣ, 

Έε οιίεµπφμε αἰῖ αὐ[εε[]ως, μὲ [ειίας, 
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Ἐά. ΟἨα5:. ΤΚ. [4Τ0.1. Ἐὰ, ΒαΓ. Υ. (400.) 
ολλάκιο 3) λιτὸςρ αποστάσεις εὕρομεν αὐτὸν οὐκ ἐν 

μόνων τῶν κατὰ απὀθεσιν, ἀλλὰ καπὶ τῶν ἐκκρίσέων ὀνο-- 

µάζοντα. τῶν οὖν τοιούτων παθημάτων ἔν τισι καὶ σύριγ- 

γέο εἰσιν ἐκκαθαίρονταυ δι αὐτῶν τὰς περιουσίας τῶν χυ- 
μῶν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν αἱμοῤῥοΐδων, οὕτω κἀπὶ τούτων 

οὐχ ἁπλῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχε τὴν Θεραπείαν ποιητέον ἐσεί. 
αν ΗΥἈΥΙΜΜΝΝΝΗ 

µ. 

Σκῆψις μὲν ἐφ᾽ οἷσι γινόμενα ῥύεται, τούτων προγενόµενα 

πωλύευ. « 

της παλαιᾶς γραφῆς οὔσης ταύτης, ἐπὶ τὸ σαφέστε- 

ϱον αὐτὸν µετατεδείκασι πολλοὶ ' τῶν ἑξηγητῶν, αντὶ τοῦ 

}ενίµενα καὶ προγενόµένα ενομένη Πράφάννεον ἵν ἐπὶ τὴν 

ἀπόσκηψιν ὁ λόγος ἀναφέρηται, πάντες δὲ ἤκουσαν τὴν σκῆ- 

ψιν ἐπὶ τῆς ἀποσκήψεως εἰρῆῇσθαυ,. τάχα καὶ σφαλέντος 

τοῦ πρὠτον γράψαντος βιβλιογράφου, ὡς ταῖς διανοίαις τὰ 

Θπερῖας 1ρ[απι ποπ -εα {ο]ήπ1, 4παο ἵπ αΠηπαπι ραγ- 

επι οοτρονῖς [εροπαπίας, {εἆ εἰῖαπι εα απο εχρε]]απίας, 

αὐ[ςρ[[α5, ποπιῖπαγε ΙΠΥΕΠΙΠΙΙΘ. ἵπ αυἴρας Ιδίίασ εκ Ἠῖς 

α[Πεοήλις ο Πβι]πα Ἱπ{υπί, Ῥεν εαδ ΠΙΠΠΟΥΕ [Προγναςιῖ 

εχριγραπίαχ, Οπεπιαάπιοάπα Ιβῖίατ Παεπιοτγ]οϊβίνις, τα 

εἱ 5 ποπ Ππιρ]οίίες, πεις ἴεπιειθ ΙΓΦΙ1Ο αἀλίνοπᾶα ε{ε, 

ΧΙ.. 

η ομίᾶεπι, ἴπ φαῖδις Γαεία εοἰίε, Ίπεο απἲε [αοῖα 

μτομίδεει 

Οµπα νείμς [οπρίαγα Πα [ο Μαροαί, πια] εκρ]απαίο- 

τον ἶπ οἰατίογθς πιμἰανοΓγιΠΙ, Ἰοοο Ίναταπα ΥοοῦΠΗ, [αοία εἲ 

απίε[αεία, Πε ρ]ιγα 15, πει ]ας ϱεηςΓῖδ, ΤεροΠεη(θδ, 

Γαειμς εἰ απιε[ασίως, μὲ αἆ [ορβα, 1 ει ἀεοιρίίαη, {ευ- 

πο χε[ογαίαν.  Όπππες απίεπα ἀεοιβίίαπι ρτο αΡ[οεία ᾱἷ-- 

οίμπι ε[Τε Ππίε]]οχετιιπί, {ογία[αε εἰ ρτίπιο απῖ ΠργαΠι ἆ6-- 

ΓοπΙρβί αὐειταπίθ, θεά γειρα [εηία ποπ ἀοιεραπία 1 
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αὐιά κατὰ πάσας τας }οαφάς ἐστυ. βούλεται γὰρ ὁ ππο- 

κράτης λέγειν τὰς ἀποσκήψεις, ἐφ οἷς ἂν πάθεσι γινόμε- 

ναι λύειν αὐτὸ δύνανται, τούτων προγενοµένας κωλύειν γε- 
νέσθαι. δοκεῖ δέ µοι δύνασθαι καὶ οὕτως ἀκούειν τῆς ῥή- 

σεως, εἴ }ὲ κατὰ τήνδξ τὴν λέξιν εἴρητο. σκέψις μέν ἐστι, 

πάντα ἐφ οἷσι γενόμενα ῥύεται,. τούτων προγενοµένων κω- 

λύειν. γβαφόνεων γὰρ τῶν παλαιών τὸν τε τοῦ η. δίφθογ- 

γον καὶ τὸν τοῦ ε ὃν ἑνὸς χαρακτῆρος, ὃς νῦν μόνος ση- 
µαΐίνευ τὸν ἕτερον φθόγγον τὸν η, πολλὰ γέγονεν ἁμαρτή- 

µατα τῶν ἐγγραφομένων, οὐ κατὰ τὴν γνώμην τῶν γραψάν- 

των τὴν µετάθεσιν τῶν γραμμάτων ποιησαµένων. διὸ καὶ 

προσέχειν ἀκριῤώς χρὴ ταῖς τοιαύταις γραφαῖς ἓν αἷς ὃδυ-- 

νατόν ἐστι τὸν τοῦ η φθόγγον εἰς τὸν τοῦ ε µετωθέντας, 

) τοὔμπαλιν γράψαντας ἐπανορθώσασθαι τὴν γραφήν. ὁμοίως 

δὲ καπὶ τοῦ ο καὶ ω ποιητέον, ἐπειδὴ καὶ τούτων ἀμφοτέ- 

θων. οἳ φθόγγοι δι ἑνὸς' χαρακτῆρος ἐγράφοντο. 
σ----------------πν-----π--ν--ὸ 

οιπηῖρς [οπρίατῖς Ἱπνεπϊππίαν, ας επῖπι ΗἩϊρροογαίες 

ἀϊεενα, αΡ[οε[[ας π απίραδ Πιογρὶ {αοιῖ ϱο5 ἁἀἰ[ομίετα 

απευπές Π Ρργαεγεγίαηε, Πϊκάεπα πο Παπῖ Ἱπρεζϊπιεπίο Γαπέ, 

ΜΗ αιίθπα οἳ ἵπ απο ΓΕΠΓΙΠΙ ΟΓα[10 αοοϊρὶ Ροίΐε γ]άε- 

τμχ, Π Ἰοο πιοάο γεγρα [οπρία ε[επί: οοπ[ἀεγαίῖο ααἱ- 

ἀεπι εἴὶ, οπιπῖα ϱααε Ρο[ί αἰἴπα οτία Ἠβρεγαπί, εαἆεπῃ, 

{ απἰενοτίαηί, Πετί ρτοµίμετε, ΊΝναπι 4 παπι απφαἱ Ονγαεοί 

ἀιπο  εἰεπιεπία, 3} εἰ ε, -εοάεπι οἰαταοίετε ποίαπεπε,. απϊ 

ηΙΠο [οας αἰἴεναπι εἰειπεπίαπα ἱαπίαπι, ἡ [οἰ]]οεί [Πσπι-- 

σαξ, πι] ειγοτες 1 ργαγϊ σοι Γαπί, ποια Γεοιη ατα 

αποΙογΗί Ππεηίεπα ΠΠίετατΙάπα Ῥεγπιπίαἴοηεπι {4οἱεπίΙρς. 

Θοεῖνσοα εἰ αοοιγαίε Ἠ]πβοεπιοάῖ [ογίριιγας οοπ[ἆεγαιι- 

ἆαο Γμπε, 1π ααρας εἰεππεημίτα 4} εἰ ε ἰταηκπιπίαηίες εί ϱ 

εοπἰγατίο [εγίρεπίες, Ιεοίοπεπι οα/ήρατε απετπηί. Ιάεπι εἳ 

1π εἸεπεηπίο ο εἰ ω {[αοϊεπάιαι ει, αποπίαπι ἨπΙγιιδᾳαθ 

Ἡρυταθ ΠΠΟ Ἰ]απιρτίάεπι οἰαταοῖετο Πρπαβαπίασ, 
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μα. ιν δν 

άλλου τόπου», τόποι δεξάµενου ἢ πὀνῳ 1 βάρει ἢ ἄλλῳ τιν 
ῥύονῖαυ ἢ) ἄλλοισιν αἱ κοινωνίαι. | 

“Ἡ αὐτὴ ῥῆσις δε καν τῷ. περὶ χυμών ἐπὶ τῷ τέλευ 
τοῦ βιβλίου γέγραπται, καθάπερ καὶ αἱ πρὸ αὐτῆς ἀπὸ 
τῆς πρώτης», ἐν ᾗ φησιν, οἱ αἱμορῥοῖδας ἔχονιες. ἑξηγή- 

µεθα οὖν ἐκεῖ τἐλεώτερον αὐτὰς, εἰρήσεταυ δὲ καὶ νὸν [1τ41] 
κἐφάλαιον. ἡἢ γάρ του διάνοια τῆς προκειµένης ῥήσεώς  έστυ 
τοιάδε. ἐξ ἄλλων τόπων εἰς ἄλλους διαδοχαὶ γίνονται νο- 

σημάτων, κατὰ µετάστασιν τῶν ποιούντων αὐτὰ χυμῶν, ἤτου. 

διὰ τόνον τινὰ τοῦ μέρους, εἰς ὃ μεθιστάµενοι κατασκἠ- 

πτουσιν ἢ) διὰ τὸ σφών αὐιῶν βάρος ἢ καὶ ὃι ἄλλην τινὰ 

αἰτίαν οἷον Φάῤμακον ἐρεθίσαν ὁριμὺ καὶ τοίψιν ἤ τινα 
Θερμασίαν έξωθεν προσγειομένην.. αλλὰ καὶ διὰ κοἰνωνίαν 

τῆς φύσεως τῶν μορίων γίνονται μεταστάσει». ὄρχις γοῦν 
οἰδήσας ἀπὸ βήχέων ὑπόμνημα κοινωνίας, οτήθέσε, μαζοῖς, 

ΧΙΙ, 

Τ,οεί αἰεγίιμσ, [οοὶ εποϊρἰεπίες αιε ἀοΐογτε αμὲ ργαρἰιαῖε αιιὲ 

αἶιο αμορία πι ιδεγαμι. «μι οι αἰίίς οοπιπιµµιεαιϊθ]ιε. 

Πίο Ιάεπι αρΠοτίπας 1π Ηβε]]ο ἆε [αςςῖδ αἆ οα]οεπα 

Γοτρίμς. ε[ι, φαεπιαιπσά μπι οἱ απία ἱρ[απι ΡοΠΙῖ, 4πογαπι 

Ρτίηνας ει, 1ο, α πιαγ][οῖς (επία 1, Εο Ιδίίάγ Ἰοσο. 1ρ[ο8 

αοομτα!ῖτις εΠποάαν 8, ΥΝΕΓΙΙΩ εἴ ΠΙΠΟ ρες [άπιράήὰ. ϱΧ- 

Ρἱαπαυίηναδ.  Φεπίεπίία, παπηι]θ Ρνοροβίογαπα  γεγρογαα 

Ίμαεο ει: αὐ αι] ]οοῖς ἵπ αἱῑοδ [η[οερίϊοπ6δ Ππιοροται 

βαπί, Ρνοπῖ [αουί «ο [αοιεηίες πριαπί απἲ οϱ. πιθοθαῇ, 

ἵπ αιιοά ναραπίες ἀεἰαδαπίας, ἀο]ογει αφεια: απί οὐ 

{ιαπα 1ρ[ογαπα ογαν]ίαίοπα. απἲ εἰῖαπι οϱ οαπ[απι παπά ανα 

αἰίαπα, πἲ πιθὰἰσαΠΙοηἴΠΙ ἆσγο ἹΙαΠς εἰ {ΤιοΙοπεία αι 

αἰἰφιιοιι οαἱογθμι εχιη[εοας Ιποίάεπίειης, «αι θἰἶαιη ο 

παίμχαο ΙΠεΙΙΡΓοΓΙά εοπιππίοπεπι πηργαίἶοινες ἠάππογάπα 

βιπῖί, Γε[ίοι]ας αἰίαπα (μπιε[ασοίας 1π (πΠεπίρας ἆοοιι- 

πιθµίαπι ει αΠπ]ίαιἶδ ουσια Ρρεοίοχε, πιαπιπαῖδ, ρεμίαχα, 
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γονῆς, Φωνῆς. ἔνιου δὲ τὸν ἄλλοισιν αἱ κοινωνίαυ, ΑοΆ 

γανιες͵, ἀλλοῖαι κοινωνίαι τῆς ἑπομένης ῥήσέως αρχὴν αὐιὺὸ 

ποιοῦσε, φάσκοντες ἐπ ἄλλο κοινωνίας εἶδορ αὐτὺν µετελι- 

λυθέναι τὸ κατὰ τὴν τῶν χυμῶν συγγένειαν. αὐτὸς γοῦν, 

φαοὶ, λέγει, διὼ τὴν ῥοπὴν ὀὐκέτυ αἷμα έρχεται, ἀλλὰ διὰ 
τὴν τοῦ χυμοῦ συγγένειαν τοιαῦτα πτύσυσιν. οὕτω δὲ καὶ 

ὁ ᾿Ροῦφος ἐγραψέ τε καὶ διεῖλε τὴν λέξιν οἷον προσγφαφὴν 
μέν τινα γυμίζων εἶναι τὸ, ἀλλοῖαυ ποινωνίαν. τὴν ὃ᾽ ὥσπερ 

ἐξήγησιν τῆς. προγραφῇς τὰ ιθερόμενα, φησὶ γὰρ εἶναυ 

κοινωνίαν τῷ αἵματι πρὸς τὸ πῦον, οἷς οὐκέτι αἷμα πτύε- 
ται, τῆς ῥοπῆς ἐπὶ ταναντία γένομένην αὐτῷ, τούτοις τὰ 

συγγενῆ τοῦ αἵματος γίνεσθαι πεύσματα πυώδη. διὸ καὶ 

τὴν λέξιν οὕτω γράφει, αλλὰ διὰ τοῦ χυμοῦ τὴν συγγένειαν 

πιύα πιύουσιν. οἳ δὲ περὶ τὸν. «Σαβίνον φυλάξαντες τὴν 

παλαιών. γραφὴν ἰδίαν ἀρχὴν ἐποιήσαντο τῶν λεγομένων τὸ 
διὼ τὴν ῥοπὴν, ἐφ ἣν ἤδη µεταβήσομαι. 

νοσε, ΟμΙάαπι Υετο θα γετρα οὔπι α]δ οοπηπααΠΙοαίΙοΠςΒ, 

ία [οτιρεπίεςδ, ἀῑνετίας οοπιΙΠΙΟΒΙΙΟΠΕΦ, {ει εΠ15 αρΠο- 

τι. ἀπ Ιήαπα, {αοἰαπί, ἀῑοεπίες ΠΗρροογαίειι α αἰῑατι 

, οομπιαη]σα[1ομ15 ἔρεεισ ἱναπβνι[ε, ΄ εαι [οἰ]οεί απαθ 

Πθουνάααι παπι ΕΙ εοβηαΜίοπεπι Πί. Ἱρίε βίας, 1π1Ε, 

ἀῑοῖί, οὐ ἀποΠαίΙοπεια Ποπ Ργαείετεα [αηβαίς εκαι, {εά 

Ρτορίεν μιπιογῖ6 οορπαἰίοπεπα Ἰαμα εκ[ριυμηῖ, Πα νεχο εξ 

Ἠιί[ως [οπ1ρβί ἀβμηκτίφαο νεχρα, νε]αῖ Ργοροβίιπ φπος-- 

ᾖαπι, Ἠπεο γετρα ε[ε ριίαης, ἀῑνειίαε οοΠΙΠΙΠΙΟΚΗΙΟΠΕΒ; 

Ύµαε Γεαυππίας αιίεπα, νε]αίῖ. Ρτοροβ εκρ]απαϊίοπεπι. 

οΡὈ]οῖΙ επῖπι οοδηαΙΟοΠεΠΙ [απρυ]ηί οἶπι ρηχο ἀΠίεγοείετε, 

αωἱραθ Ποη απιρΙΙς [αησαῖς εχ[ραίας,. 4ασια 1ρ[ε Γοἱ]]οαί 

αἆ εοπἰγατία Ἱπομπανετιί, 1 Ραγα]ερία Γραία [αηρα[ηϊ 

εΠο εορηαία; αἴφαπε ογαιίοπεπι απο 1π αἹπούμπα [οπρῖϊ, 

Γεά Ρτορἰες ΜαΠιογῖδ οοδΠΒΙΙΟΠΕΠΙ Ριι5 εχ[ρααηί,  Οείεγιι 

ΘαΡβ]πϊ «ἀοιραΙ νείετεπα Ιεοίίοπειι τεβπεηῖε ῥτοργίαπα 

ἀἰοίοχιπι Ἱπιαπι 1λυιά {εοεταπί, Ρτορίεν 1ἨοΙαΠΙοπεΠι, 

αἆ αιοά Ίαμα ἐγαπβίαι {αοἴεμιης. 

ΟΑΙΕΝῦΌ8 ΤΟΜΕ. ΧΥΙΙ, ΡΛΕΙ6 ΣΙο Π 
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, ΚΕ. Οματιί. ΙΧ. Γ4τ1.] Ε. Βα[, γ, (490.) 

ή 

μῤι 
- 3, 3 Γ π .ο ω 

4ιὰ τὴν ῥοπὴν οὐκέτι αἷμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χυμοῦ 
υ . » ’ ., ι 

τὴν Ἑυγγένειαν τοιαῦτα πτύουσιν. 

᾿Εξήγημαι μὲν ἤδη τελέως τὴν ῥᾷσιν ταύτην ἐν τῷ 

τρἰτῷ τῶν εἰς τὸ περὶ χυμῶν ὑπομνήματι. καὶ νῦν δ᾽ 

ἐρῶ συντομώτερον αὐτήν. ὅταν αἷμα διά τινος µιέρους ἐκ- 
κενούμενον, οἷον ἕδρας ἢ ῥινὸς 1 μήτρας κατὰ περιόδους 

ἐκ γαστρὸς 3 σύριγγος ἢ ὁθενοῦν ἑτέρωσε ἐπ ἄλλα μόρια 
ποιήσεται τὴν ῥοπὴν, οὐκέτ ἐκκενοῦταυ τοῦτο διὰ τοῦ πρό- 

σθεν χωρίου, παράδειγµα δὲ "τοῦτο. µερικόν ἐστιν ἐπὶ τοῦ 
τὴν ῥώτὴν εἰς θώρακα καὶ πνεύμονα ποιησαµένου. πεύε- 
ται γὰρ ἐνιεῦθεν ἄλλοις ἄλλο κατὰ τὴν τῶν χυμῶν συγγε- 

γειαν' ἀφρῶδες: μὲν, ὅταν ᾖ φλεγματικὺς, «ὠχρὸν «δ ὅταν 
πικρόχολος, μέλαν δ᾽, ὅταν μελαγχολικὸς' ὥσπερ 7ὲ ἐρυ- 
Θρὸν, ὅταν τὸ αἷμα κατασκῆπτον ᾖ καθαρόν, εἰκότως οὖν 

ἔνιου τὸ τ )ράμμα προσθέντέο, οὐ ῥοπὴν, ἀλλὼ τροπὴν 

ΧΙΙ. 

Ῥγοριεγ ἱηο[ἱαξίοΜεΠΙ ΙΟ Μετα [απραῖς επι, [εὰ μγο ἴμ- 

πιογἰ5 εοΡπαείοπε ἑα[ία εα/[ριμε, 

ΟΙΙπι εκαοἰῖδ Ίαοο νετρα Ιπίογρτείαα [απιας 1π {ετ- 

{ο Ἠλρτι ἄε Ἠπιογίρας οοπππεηίατΙιο, [εά 1π Ῥταε[επίῖα 

ᾳποφπο Πρία Ῥτενίας οχρ]απαβίπιαδ, Όσαπι [απραῖδ Ῥες 

α1ιιᾶπι ρατίθπι εχίχο [οιίαδ, αἱ Ρεν [εάεπι αιἲ παγεθ απῖ 

υἴεγυσα απ Ῥρεν οἰτουίίάπι εχ νεπίνε αυτ Πβα]α αὐί εκ 

ᾳμαρεῖ αἰία Ῥατίε ἵπ αλα ππεπιῦγα Ἱπιρείαπι Γεοθτέ, ΠΟΠ 

Ίἶθπι ΡεΓ Ρτίογεπι «Ἰοομπι εναοιαἰαγ. Ἠοο απίεπα εβ ρτῖ- 

ναίηπα εχειηρ]άσ [απριἱΠ] Ίπ ροοίας εἳ ΡΙΙΠΙΟΠΟΠΙ ἆ6- 

οιπ1ΡεΠ!1δ. Ἐκ Ἰοο επΙπι Ίοεο αὓ αἱ αἰῑιδ ργο Ἰπιο- 

τΗΠΙ ΟΟΡΗΒΙΙοπα εχ[ριίας, Γραπιαπς αίάεαι απ αι Ρ]α]- 

ἰο[ας ε[ι; ρα]άας, απάπι Ῥ]]ο[ας; ηίἶσες, απ πα πχε]αΠ-- 

ομο]ίσας, βοπί 6ἱ τηβοχ, 44η [Απουῖς ϱο οοηῇιεΠθ Ριῖ-- 

αμ εΠ, ατα, βίας απἰάαπι κ΄ Ἠίίεναιη ργαεροµεηίος ΠΟΠ 

ῥοπήν, τὰ αι ἱπο]παίίοπεπα, [εὰ τροπὴν, 1ά α[ οοπνετ[ίο- 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 45 
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έγραψαν, δια τὴν τροπὴν τοῦ αἵματος ἀξιοῦντες πτύεσθαι 

τὸ συγγεγὲς τῇ τροπῇ. ' τρέπεται γὰρ ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὸ πι- 
κρόχολον, ἐνίοτε ὃ᾽ ἐπὶ τὸ μελαγχολικόν. 

αγ. 
[475] "Εστιν οἷσιν αἷμα ἀφαιρεῖσθαι ἐν καιρῷ ἐπὶ τοῖσι 

τοιούτοισιν. ἐπ ἄλλοισυ δὲ ὥσπερ ἐπὶ τοιούτοισιν οὐκ. 
εἰκός. 

οέ ’ ε : -- 

..Συμφέρει, φησὶν, αἵματος ἀφαιρεῖσθαί τινας τούτων, εἷς 

δηλονότι πλέον ἐστὶ τοῦτο καὶ μηδέπω τροπὴν ἀξιόλογον 
. .. ιο) Δ , 3 3 -” 

(491) εἰς ἄλλον χυμον πἐποιημένον, οὐκ αφαιρεῖσθαι δὲ 

οἷς. ἤδη πέτραπται, προηγουμένου τοῦ κατα τὴν δύναμιν 

σκοποῦ, κἂν παραλείπηταἰ ποτὲ κατὰ τοὺς λόγους, ἐν οἷς 
. 3 α. - ’ ή ως .. ’ 

τας ἀπὸ τῶν διαθέσέων μόνον ἐνδείξεις διερχὀμεῦα. 

πεπαι, [ο ραπῖ, Ῥτορίεν [αησι]ϊηῖ οοπνετῇῃοπεπι [οἰ]]σοί 

Ριιίαηίος ε]απς οοηπνετ[αΠοπῖ Ῥτορίπαπ ισα Ἠάπιογεπι εχ[ρι]: 

τηπἰαϊυτ εΠΊπι ΠΟΠΏΠΠ(ΙΑΠΙ αἆ ΡΙ1ο[πα, ΠΟΠΠΗΠΠΩΑΠι αἆ 

πηε]αΏ οΠΟΙΙΟΠΠΙ. 

ΧΠΕΠΠ, 

ΊΝοπππφµαπι αἰϊφμῖζμς [ακιδιείπιεπι ἀειγαλὶ εοπυεπῖὲ ομροτ- 

μπε 1π ἐαἰίδμς. ᾖἸπ αἰίς νετον μὲ ἵπ ἰαἰίδις ποη 60ή- 

νεπῖξ. 

"Ἐπρεατε, Ἱπααῖε, Ἡοταπι αααῖρις [απςσιΙπεπι ἀείτα], 

φαΐ [αἰ]οεί 16 οορ]ο[ας ε[ι αἵ ποπάιπι Ππβρηϊίετ αἆ 

α]τεταπη ἨΠΠΟΥΘΙΗ ϱΟΠΥΕΥ/(15, Άοπ ἀείταλεπάις εί απέεπα 

1π Οήρας Ίαπα πιπίαίας εΠ, Ῥτοροβίο α νίρας Γαπιίο 

απἴεσεάεπίε εἰ  ποππαπααπι ἀπ [ΕΥΠΙΟΠΙΡΗς οπηίαίητ, 

1π ηαίρης [ο]ας αἲ αΠεοιῖρας ἹπάϊσαίΙοπες ΤεοεΠΙΕΠΙΠΒ. 

Πο 
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Εά. Οµα5ί, ΙΧ. [412.1 ΡΟΗ ἡΕὰ Ρα[. γ. (3919) 
μὸ. ο ον, 

Κωλυσις ἐπὶ τοῖσιν αἱματώδεα πτύοβδέν, ὥρη, δι 

χολή. Ἱ ᾗ- νολον σοκ 

.. ] ον 

.] ε"» ..ὀ -” ι 

Καὶ ταύτην μὲν τὴν ῥῆσιν ἐφεξῆς ταῖς προγεγθαμμέ- 

γαις ἐν τοῖς τελευταίοι τοῦ περὶ χυμών ἄλλος ἄλλως καὶ 
ι .. - » κα ιά - ω 

γράφει καὶ ἐξηγεῖιαι. πασὼν μὲν οὖν τῶν γραφών καὶ τὼν 
ες [ 3 » »” ’ ς ῃ 

ἐξηγήσέων ἀπιθάνων οὐσῶν, ἡἢ μµετριωτέρως ἔχειν µὸε Φδύ- 
. Ι) ι) ΄ 

ἕασα τῶν ἄλλων ἐστὶν ἡ μὲν γθαφὴ κατὰ τὴν ἀντιλεγομέ- 
.. .., «.Ι - ] ντ « ΄ 

νην δόξαν λεέξιν, ἡ ὃ ἐξήγησις, ἵνα τοῖς αἱματώδη πιύου- 

σιν ἡ φλεβοτομία κωλύηταυ διὰ τὴν ὥραν ἀντιπράετουσαν 
Ἅ υ λ / Ἂ Δ Ἁ Δ 9 Π 3 ες 

) διὰ τὸ πάθος ὂν πλευριτικον 3 δια τὸν πλεοναξοντα χυ- 
λ », / Λ ἤ τ Πω Δ ϱ/ ” | άν) 

μὸν ὄντα χολώδη. τὸ μὲν οὖν διὰ τὴν ὦραν εὐδηλον. ἐν 
Ν » ῥ ” . ' κ. ἱ 19 

γὰρ ταῖς πάνυ θερμαῖς ὧραις, οἷά πὲρ ἐστιν ὑπὸ κὐνά, 
΄ / ε / .. Ἀ Ἀ ιο ο ι 

συλαττομεν φλεβοτομίαν, ὡσαύτως δὲ κἀἂν χολωδης ἱκανως 
. .”, .1 .Ἰ δν ” ’ - 11 μα ο μὴ 

ὁ ἄνθρωπος Μ. τὸ ὃ ἐπὶ τῆς πλευρίχιδος δοκει μαχεσθαὺ 
’ 3 Ν 3 , / 9 ’ 3 νι. τν 

µόνον. οὐ γαρ αντιπραττει φλεβοτοµίᾳ το παδος, αλλὰ 

ΧΙΙΥ. 

Γπιρεάϊιπιεπίμπα ἵπ εγµεπία [ρμεηίόιως ἴεππρμς απηῖ, μα” 

6ΊπυΠε ἰαίετίς, δείς. 

Εί Ἰαιο απἶάεπι αρμογί[παπα ἀεῖποςρ Ροβ απίε[οτί-- 

Ρίο 1π Πα Πρνϊ 4ο Ἱαπποτιρας αι α]ίετ εἴ Γοηρῖί εἰ 

εχρίαπαῖ,  Οππ οπιπος στ οἱ Τογρίιτας οἱ εχρ]απα- 

ίσιο νογ][μηιῖ]ε Ἱποη. ηῖ, αἰῖς (οἰοίαθί]ίου πιἰ]ῖ νἷ[α εῇ 

Γογιρίηγα φπ]άθια ΠΟΠ 1π ῥτοροβιί νειρί εχρτείἴα, ὀκρ]α- - 

Ἰ8ί1Ο νεο Ἰαεο: ογαεηπία Γραία τε]σιεπ δι Γεοίῖο νεπαε 

Ἱπιροά[αχ, ῥτορίε; απηΙ [επιριαδ, αἀνοι[αγα ααξ αΠεοίπα 

Ἰαιετῖς ααί Ἠππιογεπι ΡἱΠο[απα αραπάαπίεπα. Όσο Ρτορίες 

ΑΠΗΙ ἵεπριι οἰαγαὰ ει: παια αἀπιοά μπι, οπ]1419 {επιρογί- 

Ῥη5, αααἰία Γαπί ρτορο οαηῖ5 ογίμΙα, 8 νεηαθ [ο]μῖοπθ 

οΑΥοΙ6; ηθο ἨΠοη Π να]ᾷο Ε]ο[ίι Ίοπιο Πε. Ὑογαπι αποά 

49 Ἰα[εγῖ ΠΙοΥΡο ἀῑοίαπα εβ Γο]μπι γο[γασατί γἱάσοίιχ: Ἡθ- 

αιιο οΠΊπι Γεοαπᾶάας Ὑοπας αΠεοίιθ Ίο τοριρααῖ, πιο {ι- 
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Εὰά. Οματι. ΤΧ. [475.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (491) 
δεῖται μὴ κωλυούσης τῆς δυνάμεως 1 τῆς ὥρας ἢ τῆς ἡλι- 

κίαο. ἔοικεν οὖν τοιοῦτόν τν τὸ λεγόμενον εἶναι τοὺς αἷμα-, 
τώδη πτύοντας φλεβοτομητέον ἐσεὶ, πάντως ὕσον ἐπὶ τούτῳ, 

πλην εἰ μὴ διὰ πλευρῖτιν πτύειεν τοιαῦτα. τούτους γὰρ 

οὐ πάντως φλεβοτομήσεις, ὡς αἷμα πιύονιας, ἀλλὰ τοῖς 
ἰδίοις τῆς πλευρίτιδος ὑγιάσεις διορισμοῖς, καθ οὓς {του 

φλεβοτομητέον ἐστὶ τοὺς οὕτω πάσχοντας ϱ) µή. τοῦτο 
δέ µοι προσεπινοῆσαι συνέβη ἐξηγουμένῳ τὸ περὶ χυμῶν, 

ἐν τῷ μεταξὺ Θεασαμένῳ τινὼ ἄθῥωστον, ὃς ὡς αἱμοπτοί- 

κὸς ἐκάλεσέ μὲ, πτύσας αἱματώδες ἀπὸ πλευροῦ. Θεασά- 
µενος οὖν ἐγω τὸ πιυσθὲν ἠρόμην αὐτὸν εἴ τινα αἴσθη- 

σιν ὀδυνηρὰν ἔχει κατὼ τὴν πλειρὰν, ὃ ὃ᾽ ὡμολόγησεν 
εἶναι. µικρᾶν. ἦν ὃ᾽ οὕτως ἔχων καὶ τῆς ἔξεως καὶ τῆς 

δυνάμεως, ὡς εἰ μὲν ἐπτυκὼς ἦν αἷμα, διὼ τὸ κατεπεί- 

ειν τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα, τολμῆσαι παραλαβεῖν 

αὐτό. πλευρίτιδος ὃ᾽ οὔσης ἐπιεικοῦς οὐ ἀναγκαῖον 

ἀἱροῖ υΙτῖρι ποἩ Ῥτομίρεπήρις αιπξ αππῖ {επιρογο απ 

Δεἰαίο, Ἰίαφπο φποά ἀῑοίίατ, ἰα]ο φαἰάάαιαι ε[]ε γἰάείαν. 

Ῥαπριίπευπα {ρυμίππι τε]ἰοιεπί]θς οπωηῖπο, απαπίαπι αἆ 

νου Ρεγήπεί, {[εεαπάα Ὕεπα εἰ, πΙῇΠ Ρρτορίες Ἰαΐεγῖ ΠΠΟΓ-- 

Ῥαπι ἰαῑο τε]οίαπ!: 1 ηαπιμε Ἠαιπὰ ρτοτ[ας, αἱ [αμσιῖ- 

ηεπι [ρπεπρας, νεπαπι αρεγῖοδ, Γεὰ ΡΤορΓΙΙ5 ]αΐογῖ πιογρὶ 

τερα]]ς εἰ οοπά11οπῖριι5 ππεᾷϊοαρετῖς, ῬΡεγ οπας Τα α[Τεοῖῖς 

γεἰ [αηραίπεπι ἀείγαμειπς νε Πο, Ἰ]ά νεὶ πημῖ απιρ]ίας 

΄ απηαάνετίεγτο οοπΙ1ρῖῖ, απππι Πβναπα ἆς Ἰαπποτῖρας εκρ]α- 

Ἠθτέπι, ἸΙπῖεγ εχρ]απαπάμπι επΙπΙ ϱπεπάαπΙ αεσγοίαΠι 1π- 

ία [απ1ν ΎὐΙ πε μἲ [απριΙΠεο [ραίο νεχαίας ατοε[Ίν]ί, 

Γεὰ ογπεηπίήπα οὗ Ἰαίεγῖς α[Πεοίιπα εχ[ριεγαϊ. Βρυίυπα 1Ρῖ-΄ 

{πχ ερο οοπ[ρίοαίας 1ρ[απα Ππίεγτορανϊ, ΠΙΑ αἰ(αθπι ἆο- 

Ίοχεπα 1π οο[ία [επι]τεί, 1ρίο νετο εχίσαη [ε ἆο]ογεπι 

Ρετείρετε {α[[ζας εΠ. ᾿Τα]ῖ απἴεπι εταί ε]ης Παβία αἴφιο 

νίγεδ, αἱ Π [αησαίπεπι εκβρωεί, ααοπίαπι πεοε[[αγίαα 

ε[ει Γεοαπάαε νεπαοε αιἰκτηπα, αἲ Πρίαπ ασοοεἀἆετε απ [αν 

εἴεπι; [εά ααωΠι ποχρας Ἰαετῖ απιῖς. αἀιπούαπι {ογεί, 
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Εά. Οµατίι. ΙΧ, [470. {73.] Εὰά. Βα[, Ῥ. (490.) 
εἶναι, διόπερ οὐδὲ παρέλαβεν αὐτὸ καὶ [478] σαφῶς ἐφα- ̓  
νη πλευριτικός τε ὁ ἄνθρωπος, ὑπακούσας τε τοῖς ἄλλοις 

τῆς πλευρίτιδος βοηθήµασιν ἄνευ τῆς φλεβοτομίας. καὶ 

γὰρ καὶ μετριώταταυ τυγχάνουσιν ἐφ᾽ ὧν αἱματώδερ πτύε- 
ταυ. ἔνιοί γε μὴν τῶν ἐξηγητῶν τὸ πώλυσις ἐπὶ τῇ τε- 

λευτῇ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως τάξαντες, ἀναγινώ- 

σκουσυ τήνδε τὴν νῦν προκειμένην οὕτως. ἐπὶ τοῖσεν αἷ- 

µατώδεα πτύουσιν, ὥρῃ, πλευρίειδι, χολῆν καΐ φασι τὴν 

ὥραν εἰρῆσθαι κατὰ τῶν ἐν καιρῷ καὶ προσήκοντως γινο- 
µένων. ᾖβούλεσθαυ γὰρ αὐτὸν δηλοῦν ἐν ταῖς πλευρίτισιν, 

ὅταν ἐν αρχῇ πτύουσιν αἱματώδη. καὶ γὰρ καὶ συμβαίνευ 
οὕτω τοὐπίπαν ἐν καιρῷ γίνεσθαυ μετὰ ταῦτα τὴν εἰς τὸ 

χολώδες µεταβολήν.  τάᾶξιν γὰρ  εἶναυ καλώς προϊούσης 

τῆς πλευρίτιδος, ἐπὶ τὴν αρίσιν ἐφεξῆς τοῖς αἱματώδεσο 

τὰ χολώδη πτύεσθαυ. λέλέεκταυ δὲ καὶ ἄλλα τοῖς ἔξηγησα- 
µένοις ἐὴν λέξιν ταύτην οὐκ ἄξια μνήμης. ἐἔγω: ὃ αὐ εὲ 

ηεοε[[ε ποπ εταί. 16ο πεφπα 14 σεπι5 τοπιεάά αἁτοπ-- 

1Ω16, αἴᾳιε εγιἀεπίεν ἸΠοπιῖπεπι Ίππο Ιαἰογῖ ΠΙΟΥΡΟ Ίαβο- 

ταγθ ΟΟΕΡΠΟΥΙΙΠΠ6, αιιοά εἰ αἰῖς Ἰαῖο ΠΙΟΓΡΟ οοπστεΠ {1 ριαθ 

ΤοπΊο(115, οἶίγτα νοπαθ [6οιίοπεῖα, Ἰαναίας εἰ: πα βαηί 

επῖπα 1]1ἱ Γαπί Ἰαίεγῖ πιουΡῖ, ἵπ αἶΡας οτποπία [ραία ε]- 

οι (Ητ. Ῥοττο «πἱάαπι ΙΠίεΓρΡείο5 νοσεπα Ί]]απι, ἵπαμε- 

ἀἰπιεπίιπα, πι απίε[οπιρίαο [επίεηίϊαε αἀ]οίεπίες, απο 

πιοάο ρτορο[ίαπα ία Ἱεραπί, 1π οταεηία [ριαεπίίρας, {επι- 

Ῥοτα, ἩΙΟΙΡΟ Ἰαΐονί, Ἠϊ]ε. ΕΒί α]απῖ, ἴεπρας ἆε 15 

ἀἰσίαπι είζε, απαε ορροτίαπε εἰ ἀοοεπίες Βαπες ἔρ[απι 

οπΙπι γε]ὶε [Πσηϊίβοπγο 1π Ἰα[ετῖδ πιογδῖδ, ΄ οἶπι {[αηπσαίπεα 

Γραία αἳ. Το τεζάιπί, εἰεπίηι [1ο Ρ]εγΙπιαπαε οοπΙηρίέ, 

Ροβ Ίαεο ἵπ Ῥϊμοίαπι παϊίαταπι ππἰαίοπεπι 1 ἴεπιρογθ 

Πογῖ, , Ναπι ΡτοΡιια ο[[ο οτάίπεια ἀῑομηί, ππογρο ]α[ετῖς 
αἆ ]αάἱοαίίοπεπι {εμάεπίο, ροβ ογποηία,  Ριοία εκ[ρηῖ. 

Α]ία Ῥταείεγτεα αιαθάαπα αἲ Ἠ]άδοε Ἰοοί εχκρἰαπαίοσίΡς 

Ἠαυά [απο πιεπιοταία οἱραα πατταία [απίς Υεταπα 6Ρο π]α]ο, 
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παραινώ, καθάπερ ἴστε, τὸ μὴ χρανίρειν ἐν ταῖς αἰνιγμα- 

τώδεσιν, ἔχοντας ἄλλα πολλὰ κατὰ τὴν τέχνην, ἐν οἷς δυνά-- 

µεθα χρησίµως γυμνάζεσθαυ, 

αἳ Ίασ. ΠονΙ[ῖς, Ἱπ ορ[ουτῖς ΓεΓΙΠΟΠΙΡΙ6 Τεπιραθ Πο {ε- 

χετε, ϱπηπι αἰία παυ]ία ἵπ ατίε Παβεαπιας, 1π απἴρις μῖ- 

Ἠϊει Ἠο8 εΧχεγοετο ΡοΠΙΠΙΗ5. 



1ΠΠΟΚΡΗάΤΟΥΣ ΕΠΕΠΙΙΠΜΙΟΝ ΣΤ. 

Κά4ΙΓ ΓΤ4{ΠΝΟΥ ΠΙΣ 4ΥΤΟ ΥΠΟ- 

ΜΝΗΜΑά 4. ΤΜΗΜΑ 1. 
---- 

Εά, Οµατι. ΤΧ. [471.1 ΓΕ. Βα[,. Υ. (491.) 
α. 

“ 3 3 3 3 , , χο 5 

[ «74 ] ὰ παρ οὓς οἷσιν ἀμφὶ κρίσιν γινόμενα µη ἕἔκ- 
, .) 

πυήση, τουτέων λαπασσομένων ὑποστροφὴὶ γίνεται, κατὰ 
” ε ” ” τ 

λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς γινομένης, αὖ- 
Όις αἴρεταυ καὶ παραμένει, ὥσπερ αἱ τῶν πυρετῶν ὑπο- 

Ἆ 3 ς ’ δ 3 3 . ζλ 3 3 » στροφαὶ ἐν ὁμοίᾳ περιὀδῳ. ἐπὶ τούτοισιν ἐλπὶς εἰς ἄρ- 

Όρα ἀφίστασθαυ. 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙ6 ΕΡΙΟΡΕΜ. νι. ἘΤ 
6ΑΙ/ΕΝΙ 1Ν ΠΠ ῦΜ 6ΟΜΜΕΝ.- 

ΤΑΠΒΙῦ5 1ν. ΦΕΟΤΙΟ 19. 

τι 

Θ τω /εομπάμπα αμγες Ἰιαισαιιοπίς επιρογε ῥεπῖία ΠΟΥ 

Γαρριιγανεγίμὲν Ίος ἱπαπίίο, τευετ[ο ᾗὲ, [εοιυιάιπι γα- 

εἰοπετα Τευεγ/[ιοππα. Τευετ[ίοπε ᾖ[αοία ἴεγμπα ε[Γεγιωι- 

{μη εἰ ΡεγπιαπεΠὲ, ο ιεπια ἀπιο ἅμπι Γεὐτίμτι γευεΓ/[ιοιες ἰι 

[πιῖζετα οἴγομτέμπα. πι ἰ[ἱς [ρεν ε[ὲ πι αγεϊοι (15 αὐ[οεᾶεγς, 



ως 
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Ίοὺς παρὰ τοῖς ὡὠσὶν ὄγκους παρὰ φύσιν ἐπὲ πῶν νο- 

σούντων γινοµένους εἴωθεν ὀνομάδειν ἐπαρματα, ' ἐνίοτε 
μὲν ὁλοκλήρῳ τῇ λέξει χρώμενος, ἐνίοτε ὃ᾽ ἑλλιπεῖ, καθά- 

περ καὶ νῦν. ἦν γὰρ ἂν ὁλοκληρος εἰ οὕτως εἴρητο, τα 

παρ οὖς ἐπάρματα γινόμενα τοῖς νοσοῦσιν,: ὥσπερ ἀμέλευ 
κάν τῷ πρωτω τῶν ἐπιδημιῶν εὐθέως ἐν ἀρχῇ τῆς πρώ- 

της καταστάσεως ἔγραψὲν' ἐπάρματα δὲ κατὰ τὸ ὧτα 
πολλοῖσιν ἑτερόθῥοπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων [475] τοῖς πλεί- 

στοισιν ἀπύροισιν ὀρθοστάδην. ἴσμεν ὃ᾽ ὅτι καθάπερ ἐπαρ- 
µατα κατὼ τήνδε τὴν λεξιν εἴρηκεν, οὕτως οἰδήματα καλεῖ 

πολλάκις αὐτά. πάντας γὰρ ἐδείξομεν ὑπ αὐτοῦ καλουμέ- 
νους οὕτω τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους, οὐχ ὡς οἳ µετ᾽ αὐτὸν 

μόνους τοὺς χαύνους τὲ καὶ ἀνωδύνους, οἷς τοὐπίπαν ὑπάρ- 

χει πατὰ χωρὶς φλογώσεως συνἰστασθαι. µμεμνημεθα δ᾽ 
ὕιι καὶ τὰς «λογώσεις ἁπάσας ὀνομάδευ φλεγμονὰς, κἂν 
χωρὶς ὄγκου παρὰ φύσιν εἶεν. οἵ γε μὴν μετ αὐτὸν καὶ 

- ... ” ΔΝ -” Δ [ 3 - 

τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατὰ τῶν παρὰ φύσιν ὀγκών ἐπι- 

Βοασπμάαπ αἲ1γοβ Ρταείες ΠαίΙΓαΠι ἴΠπιογθδ 1Π 86ΡΤο- 

ἑαπί]ρας εχοτίος εραγιηαία ποππῖπαχεο οοπ[αθν1ξ, Ἰπίεγάιππα 

]οοιίῖοπα Ιπίεστα π{εΠδ, Ἰπίεγάμπα πια η]α, απεπιαζπιος α1η 

αἱ πηιπο: ε[Γεί οπῖπι Ππίασεν [δπιο, [ Ἱία ἀῑκι[[ει: Γεοιη- 

ἀπ αιιγος εραγππαία εκοντία αερτοἰαπβις, απεπιαάπιοιιπα 

[απο αἱ 1Π Ῥτίπιο ἆθ πιοτρὶ νυ]ρατίρας βαἰῖπι 11ο ῥτῖ- 

πη8ε οοΏ/[1 Γι 1οπῖς [ου1ρΠί: Εραγπιαία νετο Γεεαπάπι αιι- 

Υ68 τη] {15 1 αἰἰεγηίγαπι ρατίεπα Υεγρεπία εἰ αὐ πἴταιαθ 

αυτο Ῥ]αγ]πιῖς [πο {εργα. πιιηῖα [αα ΟΡεΠΠΗΡΙΙ.  δοίαας 

αυἱέπι ἁρ[απα, Ποπί Ἰοο Ίοοο οραγηαία ἀῑχιί, Πα εἰ οεάε- 

πιδία Ρ]δτιπι(αε εα. ποπιματε. ὨΏεοἱαχανίπηιιδ ΕΠΙ ΟΠΙΠΕΘ 

Ραείες ΠΙΠΓΑΙΗ ΠΟΤΕ ία αἲ Ηιρραοταίο ποια], Πο, 

πί α Ῥο[εγίονίρας, Ἰακο εἰ ἀοΐογε εατεπίες, απ ΤΠ ἴο- 

Ίππι οἳ πο π]ία ἱπβαπιπιαίίοπο οοπ[[απ.  Μεππη ταις 

αιίοπι οἳ ΟΠΙΠ6ΒΘ η ΠαπππιαίΙοἨ65, εἰΠ {ππιογο Ρίαείετ πα- 

{πγαπι οαγεαηῖ, αἲ Ίος 6οἀειι ΡµΙεσαιοπαςδ αρρε]]ατῖ, [εά 

1ρΡίο Ρρο[εγίογε Ποιπεπ ΡΗΙΕΡΠΙΟΜΕΘ ἹΠιπιο]ραθ Ῥγασία 

παίυταια αι ήραπηῖς αααπάο οι ἱπ[αππιαίοπο εἰ τείι- 



’ 
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φέρουσιν, ἐπειδὰν μετὰ φλογώσεώςφ τε παὶ ἀντιτυπίας 
καὶ σφυγμώδους ὀδύνης συστὠσιν. ὅταν οὖν, φησὶν, ἐπὶ νο- 
σήµατός τινος ἐν τῷ τῆς κρἰσέως χρόνῳ γινόμενα τὰ παρ 
οὓς πρὶν ἐκπυήσῃ λαπάσσηταυ, τουτέστι προστέλληται καὶ 

ἀφανίζηταυ, προσδέχεσθαι χρὴ τοῖς πάσχουσιν οὕτως ὑπο- 

στροφὴν ἔσεσθαι. πολλάκις, ὃδ᾽ ᾖδη µεμαθήκατε τὸ ἔθος 

αὐτοῦ, τὴν κατὰ τὸ λαπάσσεσθαυ φωνὴν ἐπὶ πάντα τὼ ὅπωσ- 
οὔν προστελλόμενα «φέροντος, ἐπειδὴ κενώτέρα γίνεταυ. 
συμβαίνειν οὖν φῆσιν ὑποστροφὴν τοῦ νοσήµατος οἷς ἂν αἱ 

παρωτίδεο μὴ ἐκπυήσωσε, καὶ ποτὲ καὶ αὐτάς. οὐ γὼρ δὴ 
διὰ παντός γδ πάλιν ὑποστρέφειν αὐξάνεσθαί τε καὶ κρί- 

νεσθαι κατὰ λόγον τῶν ὑποσιροφῶν, ὅπερ ἐστὶν ὁμοίως 
αὐταῖς καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς περιόδους τῶν ἡμερῶν. ἐλπὶς 

δὲ αὐτοῖς καὶ εἰς ἄρθρα τινὰς γενήσεσθαι ἀποστάσειο. εἴ- 

ϱήταυ γὰρ πολλάκις ἐπὶ τὼν χρονιξόντων νοσημάτων τοῦτο 

συμβαίνειν. ἐξηγησάμεδα δὲ τὴν ῥῆοιν τήνδε κἄν τῷ τρίτῳ 

τῷ εἰ τὰ περὶ χυμῶν ὑπομνήματυ γεγραμμένην ἐπὶ τοῦ 
τέλους τοῦ βιβλίου. ἐπεὶ δὲ προειπὼν τὰ παρ οὓς ἐπή- 

Πεπίῖα οἳ ρι][αίοτίο ἆο]ογτε οοπΕΠ(ετῖίπί. .Ιποααί ἀρίατ, 

απΗπα 1Π ΠΙΟΙΡΟ απο ]αάϊοαἰοπῖθ {ΕΙΠΠΡΟΤΘ Ίππιογες {[6- 

ουπά απ 4ΗγεπΙ ϱΧοτ, ῬΡγίμδαμαπι Γαρριτεπί, ΙΠ8ΠΙΕΠΕΗΣ, 

τά εβ τεἰαµαπίαχ οἳ οναπε[οαπί, εχ[ρεοίατο οροτίεῖ Τα 

αΠ[εοίας τεοϊἀναπα {9Υ6. Ό]ίπι νετο {ρβας οοπ[αείπάἶπεπι 

Γαορῖας ἀῑάΙοί[]6, Ἠαπο νοοεπι λαπάσσεσθαι, Ἰὰ εΏ ενα- 

οπαγῖ, αἆ οπιηῖα 9παθ πίοππααε τεἰταμαπίας, αρρ]οαη!]5, 

απαπάσφιῖάεπι ἀ1α πιαρῖ ναοια τεάἁσαίαχ, Αοοϊάςγο Ἱία- 

46 119 ἀῑοῖίι πιοτδί τονετίΠοπεπα, αιῖθις ρατοίϊἀθθ ΠΟΠ 

ΓαρριχανεχῖπΕ; αἴαο Ιπίετάμπα ἀρίαδ, πεφπθ επι Γεπι- 

Ρε, ἀεπιο τενεγί, αμρε[οοιο 4ο ]αάϊσατι, Γεοππάππα 16- 

νοιβοπαπι ταΙΙΟΠΕΠΙ; αιιοά Ἰάεπι ε[ι αο { ἀῑκιΠεί, ρετῖιπἆα 

αἱ ἀρ[αο αἱ Γεουπάππα Θοδάέπι «ἀἴθτμπι οἴχοπ]ίης, ρε εβ 

αιίοπι δί 1ρ[ς 1π αγίῖοι]6 αἰᾳιιος α[[ο οτίίαχος αξ[οε[αν: 

παπι [αερίας Ιπ ]οηςῖ6 πιοτρί 1ά ονεηῖτο ἀῑσίαπα εΠί, Υε- 

χάπι Ἠμηο αρΠοτΙ πα οἰῖαπι 1Π ἰθγίο οοπιπιεηίαγΙο ἵπ 

1 ρχαπι ἆε Ἠιπιογ]ρας αἆ Ώποπι ἀθο]ατανίπας. ὧεά 4 αΠα 

Ριαεάἰκενῖέ, Γεοιπάπι αμχγοπα, αἴαο {αριπία]ογίέ, Ίου 1-- 
ν 



ΚάΙ ΓΑΛΠΝΟΊΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 493 
Εὰ. Οµατι, ΤΧ. [475.] | Εά, Βα[. Ῥ. (491.) 
νεγκε, τούτου λαπασσαµένου, διὰ τοῦτο δοκεῖ µοι «4ιοσκο- 
οίδης προσθεὶς τὴν ἐκ πρόθεσιν ἔγραψεν ἐκ τούτου λαπασ- 
σοµένου, καὶ φησυ χρῆναι προσυπακοῦσαυ τοῦ χρόνου ἢ 
ἀντὶ τοῦ μετὰ ταῦτα τὸ ἐκ τούτου λέλεχθαυ. εἰ ὃ᾽ ὅλως. 
ἕξευ τις ὑπαλλάττειν τὰς παλαιᾶς γραφὼς, ἑνῆν αὐτῷ τὸ 

τούτου µεταποιήσαντυ ταῦτα ἁπηλλάχθαυ πραγμάτων. 

β. 
Οὗρον παχὺ, λευκὸν, οἷον τὸ τοῦ. 4ρχιένεος, ἐπὶ τοῖσι 

κοπιωώδεσι τεταρταίοις ἔστιν ὅτι ἔρχεται καὶ ῥύεταυ τῆς 

ἀποστάσιοςο. ἢν δὲ πρὺς τούτῳ καὶ αἱμοθῥαγήση ἀπὸ 
ῥινῶν ἱκανῶς καὶ πάνυ. 

σὅμν 

22 μὲν τῷ τοῦ ᾿4ρχιγένεος εἴη γεγραμμένον, ὑπακού- 
σοµεν ἤτου οἰκέτὴ Ἠἢ φίλῳ ἡ) οἰκείῷῳ"' ἐαν δὲ, τῇ τοῦ ᾿4ρ-- 

χιγένεος, του δούλη ἢ γυναικὶ ἢ καθ ὄντινα τρόπον οὐ- 

κείᾳ. παρηιησάµην δὲ μεμνῆσθαι τῆς ἕν ταῖς γραφαῖς 

απΙίΙο, Ιάοίτοο υἰάείῖαγ πιμῖ Ὠιο[οοτίάεν ρταεροβίίοπε, εἰ, 

αἀ]εοία, [οπἱρ[ῇε, εκ Ίο Ιπαηπιίο, εἰ Ἰπαμῖ, οροτίεγε 

ΓαῬΙπ{εἰ15Ι, ἴεπιροτο απί Ίοοο Μ]άδ, Ῥο[ί Ίαεο, εχ, Ίος 

ἀῑοίαπι ε[ε. ΔΑ [ί ομἱ νείετες [οπἱρίαχας Ἰπιπιπίατο 1σεαί, 

1ΡΙ Πεεαῖ εαπη Υοσεια, ᾖοο, Ίπ Παπ, ᾖαεςον νέτιεαίϊ, α 

πιο]ε[ΠΙ15 ΗΡρεγατι. 

1. 

Ὀτίπα επα[]α, αἶδα, οαμαῖὶς «γελρεπίς, ἵπ ἰαδογίο[ῖς φματ-- 

ἑαπὶς Ἰπιετάμπα επἰε εἰ [ίδεται αὐ[οε[]μ. οδὶ υέγο πἶιτα 

Ίος εἰ [αιρμῖς ἄε πατιδι5 Ρτο]ιει /αιῖς εὶ εορϊίο[ε. 

Φ]ᾳπίάεπι ουπι ατι]ομ]ο Γοηρίμπι ε[[εί τῷ Ατοπσεπις, 
ΓαῬ]π{ε]]Ισετεπιας απ [εγγο απῖ απιοο απί {απλα 

σετο τῇ απὶ Γεγνας απί αχοχὶ ααἲ (ποπιοάομρεί ἁοππο[- 

σςθ. Θεά ἀῑνειί[ας ]εοίῖοπες αἴεγγο περαπι18, οι θαἆεπα 
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διαφωνίας, ὕ- (499) ταν ἡ αὐτὴ φυλάσεετᾶν διάνοια, καὶ 

νῦν αὖθις ἀναμεμνήσθω: τοῦτο: πρὸς τὰ μέλλοντα καὶ μέντου 

καὶ ὅτι κοπιώδεις ὀνομάξει πυρετοὺς οὐ πάντως ἐκείνους 

ὧν προηγήσατο συχνὴ κίνησις, ἀλλὰ πάντας ὕὅσοις ἂν ᾖ 

κοπιώδης αἴσθησις. αὐτὸς γοῦν ἐν ἀφορισμοῖς ἔγραψε, κὀ- 
που αὐτόματοι φράξουσι νούσους. καὶ νῦν γε μᾶλλον ἡγητέον 
αὐτῷ περὶ τῶν οὕτω ποπιωδῶν εἶναυ τὸν λόγον ἐπὶ πλήθεν 
παχέων τε καὶ φαύλων χυμῶν ὡς τὸ πολὶ γινοµένων, διὸ 

καὶ ὃδὺ οὔρων ἐκκενωθέντων αὐτῶν ᾖ νόσος παύεται. πι- 
σιοτέρα ὃ᾽ ἡ λύσις [476] γίνεται, τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς κξ- 

νώσεως ἐν ἡμέρᾳ κρισίμῳ λαβούσης.. ὅσου ὃ᾽ οὔτε ὃν οὔ- 
θων οὔτε δι αἱμοθῥαγίας ἐκρίθησαν, εἰς ἀπόσκημμα τού-- 

τοις ἡἤ νόσος εἴωθεὲ τελευτᾷν. 

΄. 

τΏι τὸ ἔντερον ἐπὶ δεξιὰ, ἀρθριτικὸς ἐγένετο, ἦν ἠσυχωτε- 

ος. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐητρευθη, ἐπιπονώτερος, 

Γεπίεπίϊα Γετνείατ, εἲ πιπο Πἱεγαπα 1 Ρχο ἀἰσεηάϊδ 1π ρο- 

Πετιπι ππεπιοτ]αθ πιαπάδίατ. Όποά ]αροτίοίας αιίεια Γεβτες 

ποπη]παί, ΠοΠ Ί]]ας 1π {οίαπι, αιιά5 πη]ία πιοίῖο απίεσγε[[α 

ο[ἱ, Γεά οπιπε5 εα5δ, 1π οπῖρας αἰἰᾳπῖά Ἰαροτῖς Γεια Ια[ί- 

ἀῑπῖς [επ[ας οχΙΗῖ,  Ῥοττο Τρί Ἱπ αρ]μου [ης Γο1ρΠε, 

Ἰα[Πιαάἶηες [ροπίαπθας παπα ΠἸοῖρο. Εξ πίπο [απθ 

αγ Ρἰἰταπά πα Ῥοίῖας «ε[ Τρί ἆς ἴἴτα ]αβοτ]ο[ῖς ε[Τε [οτπιοπΏ εί, 

εκ πι ΗΠἰαάίπα οτα[Πογαπι νΙΙο[Γογπη(ας {ασσοταπα ππι]ίο-- 

[ες εχο]ἰαὶἰῖδ; ααρτορίεγ 1ρ[5 ρες ατίπαπι ενασμαἰδ ΠΙΟΓ-- 

Ῥια5 Παν, Θεσμγίος ααΐεπι πποτΡβὶ [οἱαίο εΠ, { ενασιια- 

{1ο ἆῑο ]αά]οαίοτ]ο οοερία Πἴ, ΄ θεά ααἱοσπηᾳας Ἠθ(Ιο ρε 

Ἠγίπαπα Πειθ ΡεΓ [απρυ]ηῖς εΠαΠοπεπι ]αάϊσαιί Γαμ1, 1ο-- 

ΣΗΠ1 ΏΙΟΥΡΙ5 1Π αὐ/[οε[Ππι ἀείπεγε οοπ/[μον1{, 

ΠΠ. 

(μί ἵπιε[ίπμπι α ἀεπίτα ρατίε, οαμµπι αγ ἰἰομίόγιήη Ἰποιδο 

ἰαθογατει, εται ομιειίο.  ᾖο[ίφμαπι ρετο τὰ οἰΓαῖιώ 

Ππιε, εγαι ἀοἰεπίῖογ. 
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Γά,. Οµατί, ΙΧ. [476] Ἐὰ, Βα[, Υ. (4909.) 
4ιττὴ κάνιταῦθα ἐστιν. ἡᾗ γθαφὴ τὴν διάνοιαν ὑπαλλάτ-- 

τουσα, παλαιοτέρα: μὲν ἡᾗ μετὰ τοῦ ν κατὼ τὴν πρώτην 
σιλλαβὴν τοῦ ἔντερον ὀνόματος. ὕστερον δὲ προστεθεῖσα ἡ 
ἄνευ τοῦ ν βουλομένων τῶν οὕτω ραψάντων, ἐπὶ τῶν παρ οὓς 
συνισταμιένων εἰρῆσθαι τὸ ἕτερον, ὥσπερ γε πάλιν τῶν τὸ 
ἔντερον ἤτου γ. ἐπὶ τῶν αλγησάντων εὸ ἔντερον ἢ κἀπὶ τῶν 
τεινοµένων. τὸ . ἔντερον. ἔνιερον. δ᾽ .εἰρῆσθαυ ἑνικῶς:; ἔνιου 

μὲν τὸ κῶλον ἐνόμισαν, ἔνιοι δὲ τὸ τυφλόν. ὃ δὴ καὶ ῥᾷον 

ὀλισθαίνει εἰς τὸν. ὄσχεον «ὡς. ἂν Απιολελυμένον. ὅτε μὲν οὖν 
ὠπολέλυται ««ποῦτα., μόνον. τὸ: ἔντερομ, ἁπάντων τῶν «ἄλλων 

ὑπὸ τοῦ µεσεντερίου δεδεγµένων τε καὶ σθνεχομένων, άλη- 

Θεύουσιν. εἰ δὲ διὼ τοῦτο κατενεχθὲν εἰς τὸ ὄσχεον ὃ ἀρ- 

Όριτικὺς ἐθῥαστώνησεν, εἴτ αὖθις αὐτοῦ θεραπευθέντος ἐν 

τοῖς αὐτοῖς ἐγένετο µαντείας., δεῖται.  πιθανώτερον γοῦν 
ἐσιιν ἐπὶ τοῦ. τὸ κῶλον. ἀλγήσαντος. εἰρῆσθαι. τὸν. λόγον. 

εἰκὸς γὰρ ἦν κουφισθῆναι τῶν. ἀρθριτικῶν ἀλγημώτων αὐτόν. 

Ώπαρ]εκ εἰ Ἠοο Ίοσο Ιεοίῖο εβΠ [επίεπίϊαπι ρεγπιαἴαης, 

απΠφπίος {απθ πι Πίίετα Ἡ 1π Ρείπια [γ]]αΡρα Ἠή]α5 πο- 

ΩΙΠ15, ΕΠΤΕΓΟΙ, 14 ε[ι Ιπιεβίπαπι; Ρο[εα αἰίεγα ]εοίῖο ἆε- 

Ἱπαοίο π αἀάιία {ί, αἱ ἄἱ εἰεγοπ, Ίου ε[ αἰἰετάπι, νο- 

Ἱεπιῖρις "11116 αιϊ ἀῑεπι ΓοΡαΠΕ ἆά ἰαπιοχῖβας [εοιπαάία 

Άμτεπι εκοίἰαἰῖ, Ίαμο νόσεαι αἰιεγμπι ἀῑσείαπι ε[ε: 

απεπιαάπαιοά πα ταγ[άπι [οηρθεηίες, Ἱπίεβίππα, 4ο ἀο]επίῖ-- 

Ῥις εκ Ιπε[Ιπο απί ἀῑΠεπίοπε ΠπίεβΙΠΙ Ἱαβοταπίαρας ἆᾱι- 

τοίαπι ε[ε αΠγπιαπί,  Ἰπίεβίπαπι γετο Ππσια]ατῖ Ἠππιετο 

ΡΥο]αίαπῃ ΠοΠΠΠΙΗ εοἰοπ, ᾳποᾷ γοσαίασ, ε[[ε ατΡΙΙΓαΠΕΙΣ 5 

]Π γετο εοέεσαι, φποά [απε ἐἰῖάπι {αοῖε ουπι οπλπί νΙπ- 

ε]ο {ο]αίααι Πἱ, ἀε[οεπαῖῖ ἵπ [οτοίαπι: πεπιρο [ο]απι Ἠος 

ωιε[ήπαπι [οἰαίαπι εἴε, ααάπα τε]ίαπα οπηπῖα ]αοβαβ 

α.σεπίωχ αἴσαε ἹηΠαετεαπί, γετῖβαϊ]ε ἀϊομηί ΄ ΑΠ γετο 

Ριορίετ ἀρίαπα 1 Ποτοίππι ἀε]αρίαπι αγοπ]ογαπι πιοτρο 

Ίαβροταπς {αῬ]εναίας Πἱ, ἀεϊπάε ττ[απι 1ρ[ο αἲ [απίαίεπι 

τενετ[ο 1π θαύεπι πια]α Ιποιάετῖί, Πατιο]ατὶῖ οοηνεηῖί, Ύε- 

ταῖς ἀβίίασ ει ἆε ΙΠΙεΠΙΠΙ οοἩ ἀο]ογτο ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ {π 

Ῥχαε[εηιῖα 1ο, Ἔαχς επἶπα {αί ἀρίαπι αγομ]οχαπι ἆο]οτθ 
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Ε4. Οἶναχ!. ΙΧ. Γ476.] ο «δι Ῥαῇ, Υ. (405 9) 
ἐγὶ μις λόγφ καθ ὃν αὐτὸς. έφη: πόνων ἅμὰ Ψινομένων, μα] 
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἁμαυροῖ τὸν ΡΨ 
ἕτέρῳ: δ᾽ ὅτι τῶν εἰς ἄρθρα ῥεόντων χυμών, ἐπὶ τὸ κὠλον 
ἐγένονο. µετάστασις. ἔνιου δὲ των Αν νημ τὸν ἀρθρυτυιὸν 
τοῦτον. ἐσχιαδικὸν' εἶναί φασὀ καὶ διὰ τοῦτο Νἀτέλθόντος 
τοῦ τυφλοῦ ἑντέρου ὁᾳσεωνήσαν) μηκἔτυ Θλιβομένου τὰ καὶ 
βαρυνσμένου τοῦ ώς περα τὸ τῶν "Ῥλλήνων ἔθος ὀνο-- 
μάδειν. Βαρλομένου τὸν ἔσχνα ὀηκὸν ἀρθριτωόν. ἄχρι ον οὖν 
αἱ δεῦρο ῥήσεις ἅπασαν κῴν ιῷ περὶ χυμῶών, ἐπὶ τῇ τελευ- 
τῇ. τοῦ ο. γεγθαμμέναυ εἰσι- μεταβήσδμαι 'δ᾽ ἤδη προᾷ 
τὼς . ἔν ο τῷ μας πρά]μανυ ήν 

Ν . αλ π ή ὁ'. ν 

« 3. , ἰ η ω νὁ 
1 Ἠγήσιος) "κόρη μὲν ἐοῦσα, πυκνοπνεύµατος ἦν. γυνὴ 

δὲ γενομένη, ἐἔκ' τόκου οὐ πάλαι ἐπιπονῶς ἑοῦσα οὐ πάνὺ 

Ἰοναίππι ε[[ε, ππα ααἶζοπι α παπι 1ρ[ο ἀῑκίε, ταϊῖοπο, ἆο- 

]οτ]1ῦι5δ πα ἨΟοπ εοάεπι Ίοοο οκἰβοπ/ λιις, γε]ειπεπ [ος 

αἰίοτιπι οΡ/οιγαῖ. Φόομπᾶα χαϊῖο οΠ ᾳαοά απποτάπα ἴπ 

ατἰΙου]οβ. οιΓΓεΠΤΤΠΙΠΙ ας, ορ]οι ΙΠ{ΕΠΙΠ ΠΠ Ἱππρείαδ οΟοΠγεχ- 

{15 εΠ, Ἱοππα]1 ααἴεπ 1η{εχργείος απο αγήομ]ατ] πποχΏο 

νοχαϊωπα,. εοχεμ(ἰοῖς ἀἆο]οιτο {επίαίαπη Γα][[ο αἶππί, αἰᾳαθ 

1άθυ 4ε]αρ[ο ρα6οο Ιπ[ε[ΙΙπο, ΠΠΙΤ1118 ερ][α, ΏΟἨ Ργαείετεα 

εοχεπά]οςε ορργε/[α αἴηιθ σταναία͵, Ρταείαεγ 6ναεοοτΙ1Πὰ ΤηΟ-- 

τθπη., 1[ομίαάΙοαπα, 14 ε[ὶ οοχεπά]οῖδ ν]]ο α[Γεοξμαι ατιμιτὶ-- 

Πουπα, 14 ο[ι αγΠςΙ]ογαπι ἀο]ογο νεκαϊιπι, ΠΟΠΙΙΠΑΥΕΘ Ὑο- 

Ἰοηίθς. Ἡαείεπιας αιιϊάεπι οπηΠε5 ας τί λα]ᾳ5. Ρατ Ιοι]αο 

οἱ ἵπ οα]οο ΗΏγὶ 4ο Παππργίρας [οπρίαο [αμί,. ἆαπι Πἴαηαθ 

λἆ εα5, 4αε ἵπ Ίου {οἱο Ργοροβίο νοἱαπιπο ΙπγεμΙμαίας, 

ἱται[ίιπα {Γ4οἱᾶΠΙ. .ἁ 

ϕ 1ν. 

Αρε[ν Πἰία υἶγρο φμῖάεπι απ ε[]ει, ογεῦγο ενα [ρὶγίεο. 

Πήμ[ίετ φεγο Γασία α ματι ἀοίεπο, Ποι "ναίᾶε αι οπµ5 
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δα, ματι. ΤΧ. τ 476. 477.] Εὰ. Βαῇ, Ῥ. (495.) 
υ ἐπὶ πλέον ἦρον ἄχθος μέγα, αὐτίκα μὲν ἐδόκεε φοφῆσαέ 

τι κατὰ τὸ στῆθος, τῇ δ᾽ νο ἄσθματα εἶχε καὶ 

(Ἴλγεεν ἐσχίον τὸ δεξιὀν. ὁκότε τοῦτο Ομεοδν τότε καὶ 

τὸ ἄσθμα εἶχε, παυσαµένου δὲ ἐπαύσατο, ἔπτυσεν ἀφρώ- 
δεα. ἀρχομένη δὲ ἀνδηρά. πατασταῦθὲν δὲ ἐμέσματυ 
Ἰολώδει ἑῷκεν λεπτῷ, οἳ πόνου δὲ μάλιστα ὁκύτε 'οὴ 
τῇ χειρέ» 

[477 ] ΠΠνεῦμα τὴν ἀναπνοὴν ὀνομάζοντος αὐτοῦ πολ- 
λώκις ἠκούσαμεν, ὥστε καὶ τὴν πυκνοπνεύματον ἡγητέον εἰ- 

ρῆσθαι τὴν πυκνὸν ἀναπνέουσαν.  οἷς δ᾽ ἂν ἱκανῶς αὐξη- 

ύη τὸ τοιοῦτο τῆς δυσπνοίας εἶδος , ἄσθμα καὶ ὀρθόπνοια 

τὸ πάθος ὀνομάδεται, χωρὶς πυρετοῦ δηλονότο ἐνόμένον, 
ᾖτου παχέων καὶ {λίσχρωΝ, χμ» παταλαμβάπάκεω» τὰς 

ὁδοὺς τοῦ πνεύματος { τινος ἀπέπτου φύματος ἐν τῷ πνεύ- 
µονι συστάντοο. οὖσα δὲ καὶ πρόσθεν αὐτὴ δύσπνους, ἐπί- 

πονορ ἐγένετο μετὰ τὸν τὀκον. εἰ μὲν οὖν μηδὲν εἰρηκως 

6τανε [μ[ω.  «Ῥγοιπις οαμµίώειη ἵπ ῄμεοίογε οφμίάἆαπα 

οοπογεριµῖ[]ο νί[μπι Γωήτ. Ῥοβίεγο αιιέπι αῑε α[ἐΠπιαιε 

ἰαδοτανίε εἰ ἀεχιγα εοπνεπάἰα ἱπάοίωῖ. Παεο φιµπι ἄο- 

ἰετεί, ἔμπο εἰ α[ἴμππαιε ψεπαδαϊµγ. Ιδοίοτε [εάαίο, ἔωις 

ει α[ίλπια [εάαδαίμγ. ὀορμωπιαπία επογευῖι, αὖ ἰπὶίο 

ογίᾶα, Φιιαε φμμῖι φμιενί[]επε, φοπεεμί δίΙίοίο εεπιὶ 

πειμία εταπῖ. «Ι)οἱογες αιέεπι ρταεείριε, ΦιμΠι Ἱπαπιι 

ἰαδογαγεῖ. 

Ἰρ[απι ρ]εγαπιπο [ρσίαπα, τε[ριταῖοηεπαι γοσαηίεια 

απά]νίηιαθς πατε εἰ {οππίπαπι ογερτο [ρΙτίία, 4αάε «ΓεΡΓο 

Γρϊταγεί, ἀῑοίαπι ε[ε ρμίαπάμπα ε[ι, θεά ᾳαἱραδοαπαιε αᾱ- 

πιοᾶ Πα ἀποτεβραετίἰί Ίαεο ἁββοϊ]ἰς Γριταιϊοπῖς Πρεοῖες, α[]ι-- 

πα εἰ οτίπορποεα, αΠεείᾳμς ΊΠε α Ογαεοῖδ ΠοπηΙΠα ΙΓ: 

αμαπάο νἰάε]ίοεί ῄπο Έερτο οοπ/[ονίε απἲ οτα[]ς εἰ ]επ[ῖς 

Ἠηπιοτῖρις Γρτίας Ππετα ορβάεπᾶραφ απὶ αἰᾳπο οτιιᾷο 

ἵπβεγοπ]ο 1π Ῥα]πποπίβαθ εχοϊἰαο,  Ἠαεο οπσπι εἰ αηίεα 

αεστε [ριχατεῖ, ἃ ρατία ἆο]οτοπι Ῥαΐα ε[. Ῥοττο { πμ 
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Εά. Ομάν, 1Χ. [477.] πάν Ῥαῇ, γ. (492.) 
περὶ τλς ὀυσπινοίας, ἐπίπονον ὄφησον αὐτὴν εγονέναι, πι- ́  

Θανὸν ἂν ἠν. ἀκοῖσαι τῷ παντὶ σώματυ. κοπώδη σχεῖν αἴ- 

σθησιν τὴν γυναῖκα ταύτην. ἐπὲὶ δὲ πυκνοπνεύματον αὐ- 

τὴν εἶπεν εἶναι, προσηκόντως ἄν τι ἀκούσειεν ἐπὶ τοῦ 

Φώρακος εἰρῆσθαι τὸν πόνον. γεγονέναυ. μἐιρίου ὃ᾽ ὄντος 

αὐτοῦ συνέβη τυ καὶ ἄλλο σύμπτωμα τοιὀνδε. βάρος του 
διὰ τῶν χειρῶν ἀραμένη παραχρῆμα μὲν Πσθετό τινος ἐν 

τῷ στήθει ψόφου, ῥαέντος ὡς εἰκὸς τοῦ φύματος, τῇ ὃ᾽ 

ὑστεραίᾳ αμ ος ἕως τῆς ερακείας αρτηρίας, τοῦ πὲ-- 

ϱέχομενου κατὰ τὸ φῦμα χυμοῦ, τήν τὲ τοῦ πνεύματος 

πυκνότητα ἐπισταθήναι συνέβη καὶ μηκεῦ᾽ ἁπλῶς εἶναι πυ-- 
[ . κ». 2, 3 ο 1 4 ΄ 3” ' )) : .] 

πνύπνοιαν, αλλ δη τὸ καλούμενον ἆοθμα. κατὼ βραχὺ 

ὃ' ἀναπτυσθέντος τούτου, τελέως ἐπαύσαιο τῇ γυναικὶ ταύ- 

τη τὰ τὰς δυσπνοία. ἄχρυ μὲν δὴ τοὐτόὸυ ζήτημ ὀὐδέν 
5 αι δη Υ Π) / λ Π ντι ΄ 

ἐστιν, αλλ ευλύγως ἅπαντα γέγονε. ὃδια τί δὲ συνέπεταθη 

τε καὶ ουγερῥᾳστώνησε τοῖς κατὰ δώρακα τὸ ἰσχίον εἰκό- 

4ε [ρίταπάϊ ἁλου]ίαίε ]οευίας ἱρίαπι ἀο]εηίεπι ενα[{Τε ᾱἷ-- 

χΙ]Τεί, γετίβπητ]ε εἶΤει 1ρ[απι να]]α, 1 ἰοίο ϱΟΤΡΟΓΕ Πλίι-- 

Ίιεγοπι Ἰαπο Ἰαβιιάτηῖς Γεπ[α αΠεοίαπι ο[α; οιιπι Υεγο 

αρίαπι ογερτο ε[[ο Πρῖνίια ἀῑκηεί, Ίάτο απἱθρίαπα, ἀοἱογεπι 

1η Ροοίοταε ἘκοϊαΙιη εί[ο, αἲ 1ρ[ο ἀῑσίιπι ε[[ε ορἰπεῖατ, 

απΙ ου Πα ΠΠοίοις ε[εί εἰ αἰιιά αποἀάαπι ε]αδιοάί [πι- 

: Ῥίοπια αοεῖὀτί: οσα ν]άε]]εεί ρτᾶνε αποἀάαπι πιαπίθιας {0]-- 

Ἱετεί, Ῥτοιῖπαθ απ] άεπα 1π ρεοίογε” φπεπάαπι Πτεριίυπι Γεπ-- 

Πἱ, ἀενιρίο, αἱ ραν εταί, {αρεγομ]ο, Ῥεά Ροβετο ἀῑθ 

Γαοςο ἴπ ἵμβεγοι]ο απίεα 1Πο]Η[ο αά ατἰεγίαπα Ι[ηΙ1θ α[ρε-- 

γαια ἀ{Πιραίο οἱ Γρίταιοηϊ Γγοιαοπίίαπι ἱπογογί[[ε αοοἰάἰε; 

πεῃυα αἆλιιο Πππρ]]οῖίετ οτερταπα ος Γρίσαα, {[εὰ 1 

1λάπη ]απη α[εοίαπι εναβμῇΠε, ααοά α[γμπια αρρει]αίαγ: ῥαιι- 

Ἰαίἶπα Υ6γο ἨΗπιογο Ἰοο οχογοαίο, Πιπ]ῖες Πα ρεγ[εοίε ᾱ. 

Γριταπάϊ ἀἰβμομ]ίαίο Ιρεγα {αί. Παοίεμας πΙλ)]. απ ἀαρίαπα 

νενΠίας, [εά οπιηία Ἰη[ία 4ο οαμία [αοία [αηΐ.  Οείετιπη, 

Ρτορίετ φι]ᾷ α[Γεοίι5 ρεοίοτίδ εἰ εοχεμάἰοῖδ μπα εκαρειρᾶ- 

Ραηπίμσ αἱ π[ε[οεβαπΕ, λαιὰ Ἱπ]ητία ααἱδρίαιι αααε[ινογῇ, 
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Εὰ, Οµαχι. ΙΧ. [477.] Εὰ. Ῥα[, Υ. (499.) 
τως ἄν τις ζητήσειεν, οὐκ οὔσης τινὸς κοινωνίας ἰσχίῳ 

πρὸς θώρακα, καθάπερ ἐστὶ τοῖς γεννικοῖς µορίοιϱ. ἴσως 
οὖν ἀσθενέστερον ἔχουσα τὸ ἰσχίον ᾖλγησε, κατὰ τὸν αὐ- 
τὸν χρόνον ἀφικομένων τυνώῶν χυμῶν εἰς αὐτὸ περιττῶν. 
οὗ γὰρ ἀναφαίνεται τοῖρ κοινωνίαν ἔχουσι φυσικὴν µορίοις 
ᾖ συμπάθεια γινοµένη, φθασάντων, ἐνίοτε δέξασθαι τῶν 

ασθενῶν τὴν περιουσίαν, τῶν λυπούντων χυμῶν φύσιν ἐν- 

δεικνυµένη. τὰ μὲν γὰρ ἀφρωδη φλεγματικὸν εἶναι δηλοῖ 
τὸν χυμὸν, τὰ δὲ ἀνθηραω τὸ αἷμα πλεονάζειν, ὥσπερ γε τὰ 
ὠχρὰ τὴν ὠχρὰν καὶ ξανθὴν ὀνομαζομένην χολὴν, κατὰ δὲ 

τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ µέλανα τὴν µέλαιναν. Λλέλεκται 

ὃ) ᾖδη πολλάκι ὡς ὕταν ἁπλῶς εἴπη χολώδη, τὴν ὠχράν 

τὲ καὶ ἔανθην ὀνομαζομένην σηµαίνει χολὴν, ᾗ πλέον τῶν 

ἄλλων χολών τὴν χρύαν προσγράφευ. καὶ γὰρ ἰώδης ἐμεῖ- 
ται χολὴ καὶ ὑπέρυθρος καὶ µέλαινα καὶ ὀρφνώδης. τὸ ὃ᾽ 
ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ῥήσεως προσγεγραμµένον ας ἐπόνει μᾶλ- 
Ίον ἐν ταῖς τῆς χειρὸς ἐνεργείαις, πρὸς ἔνδειξιν τῆς συµ- 

΄ 

ουπι Πμ]]α ρθοίοτΙ οιπι οοκεπάῖοε, απεπιαάπιοάιιπα οσα 

δεπιία[ίριας πιεπηρτῖδ, α[ῃητίας Ιπίετοεάαί.  Εοτίαί[ε Ιδίειις 

ἀπιρεςΙ]]Ιογεπῃ οοχεπάῖσεαι Ἰαβεπς ἆο]ογο αΠεοία εΒ, ποῃ- 

ηιι]]15 Γαρογναοι]ς Ἠαπιοτίριις εοἀεπι ἱειπροχε 1π Ιρίαπι ἆθ- 

1αρ[. ΄ Νεφαε επῖπι 1π πιεπιρτῖ παἴαγα]επι [οοἱείαίεπι Ἠα-- 

Ῥεπίρις Πίο γΙΙ οομ[επίας [Εαοίμς Γι{Τε αρρατεί, ποή- 

ππ(ααπι ἀπιρεο]]Ιοχίρας πιεπιΏτῖ νεχαΠιῖαπη ἨάΠΙΟΓΙΙΠΗ 

οορῖαπα Γα{οαῖρετε ργῖαδ Γε[ιπαπίήρας. δρα αὐίεπι τε]εοίῖ 

απα]ίας Ἠμπιογῖ Ἰη{εβαπί παϊπταπα Ἰμάἰσοι: [ραπ]α5 

επῖπι Γ{ραίιπ ῬΡἰπλοίαπι Γπσσµπα Εσπ]βσαί» Πογϊάαπὶ νεγο 

{αησμίπεπα ααπάατε: απεπιαάπιοδ μα ρα]Ιάππα ρα]]Ιάαπι ας 

Ώαναπι νοσαίαπι Βίεπι, εοάεπι πιοάο εἰ ΠΙρτΗπ ἨηΙδταπῃ. 

Μα]ίοίῖε νεχο [αργα ἀῑείαπι ε[, οσπι βρ]είίεν Ηἱρρο- 

ογαἰες Ῥΐ]επα ἀῑοΙί, ρα] ἆαπι εἲ {Παναπι νοσαίααι Πρμϊῃσατε, 

αποπῖαπα ρ]α5 παπι α]α Οδ 6οπετα «οἱογθ΄ [πο Ἰπβοῖαί: 

εἰειμῖμῃ αεγαριηοία Ρ115 νοπηίατ εἰ [αργαῦτα εἰ αἶτα εἲ 

οὐίουτα. ΑΙ αποά 1 εχίτεπια Ἠαο ρατίε [οπιρίαπι ε[, {ρ[απη, 

οσα ππαπΏ μπα ορετα υἱεγεῖηχ, πιαρὶδ ἆο]εγε, αἁ 111 οοΗ/ει-- 

4ΛΙΕΡΝΙ5δ το]. ΧγΝΙΙ, ΡΑΒ6 ΕΙ. Ἱ{ 
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Γί4. Οἶατῖ, ΙΧ. [477. 4798.] Εὰ. Βα[, Ρ. (492.) 
παθείας εἴρηταυ. ἀκηκύατε ὃ᾽ ἤδη καὶ κατ ἄλλον λόγον, 

ὁπότε τὰ τοῦ Θώρακος ἄνω πάσχοι, κατὰ τὸ πρῶτόν τᾶ 
καὶ δεύτερον μεσοπλεύριον, εὐλόχως τὰς χεῖρας εἰς συµπά- 

Θειαν ἔρχεσθαι νεύρων εἰς αὐτὰς ἀφικνουμένων ἐκ τούτων 
τῶν μεσοπλευρίων. εἰκὸς δὲ ἐστι καὶ ῥαγῆναι κατὰ τὸ :δε- 
ξιὸν µέρος τοῦ θώρακος, ἠνίκα τὸ ἄχθος ἀνηρεῖτο καὶ διὰ 

τοῦτο κατ εὐθυωρίαν ἐσχίον παθεῖν τὸ δεξιόν. καὶ εἴπερ 
τῷ γενομένῳ πάθευ τῶν νεύρων, ἐν τῷ βάρος ἄραι τὴν γυ- 
ναῖκα, συνέπαθεν ὁ θώραξ τῇ χειρὶγ' πιθανύν ἐσει κατ 
ἐκεῖνα μαλιστα τὰ µέρη [475] παθεῖν αὐτὸν ὅθεν ἡ τῶν 

νεύρων ἐστὶν ἔκφυσις ἐπὶ τὰς χεῖρας. 

δν, 

Ταύτην εἴργεσθαι σκορύδου, χοίρου, ὄῖος, βοός. ἐν δὲ τοῖσι 
πιευµένοισι βοῆς, ὀξυθυμίης. 

ο. 9 λ ῃ ο «.» « ’ ν 
64ιαφοροι καὶ κατα τήνδε τὴν ῥῆσιν αἳ γραφαὲ γεγόνα- 

σιν, ῥἐνίων μὲν γραψάντων ἐν αρχῇ κατὰ δοτικὴν πτώσιν 

[μπα ο[ιομάοπάμπα αἀ]εοίαπι Εαῑί, ἆαπι νετο οἱ ἵπ α]ῑο [εε- 

ΠΊΟΠΕ ααάΙν 15, ουπι Ρρεοίοτῖ ρατίες [αρεγίογες οἶτσα ρεῖ- 

πα οἱ [εουπάαπι οο[ίαγαπι Ππετβα απ ρα απ [ας ππετ]ῖο 

πηαΠιιδ 1η οοη[εη{άπα αΠεοίας αἀάποῖ, πετνῖ αἳ Ἰῖς 1ρῇ5' 

ἴπτονβΠΙ 1 αἆ «ο Ῥεγνεπϊεπίίρας, Ὑετβπι]ε 4ήοφια εβ 

εἰ 11 ἀαχίτα Ρεοιοτίν Ρατίο, ᾳαπάο ϱτανο Π]]ιά οπς Γα0-- 

ἱαίαπα {αἱ  αφιιά ταρίαπαι {αιῃῇα εἰ Ιάοιγοο ϱ τεβῖοπθ 

ἀαεχίγαπι οοκεηᾶίσεπι αΠεοίαπι ε[ε, Οπαοά 4, ουπι ππα]ἶθυ 

οΏ16 {ο]]εγεί, πθυνῖ ῥρα[ῇς, Ροσίας Π]αΠΙΙ5 ΠοΧαΙΙ ραγ[]ο- 

ΡανΙί, νετίΠηιϊ]ε ε[ἱ 1 ε8 πιαχίμπιε ρατία {ρ[απι Γαϊ[[ε αξ- 

Γεοίαπ1, ππάε πθιν] αἆ πιαπι8 ρεγπεηίες εχρι]]α]αΠ!, 

ἥ, 
Πἶαπο αὐἰπεγὶ αὖ αἰίο, [με, ουε, ὅουε, Ἰπ αβεπᾶϊἰς νεγο 

α εἴαπιογε οεἳ εποαπάε[εεεία. 

Ώινενίαο οί 1 µας ραγία Ιεοιίοπος. Γαεγαπί, ποημι]- 

1 ρτηπαήα ἀἰοίίοεια. ἵπ ἀαίῑνο οαΐα [οἱροπ να, λωΐον 
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Εὰ. Ὅλατί. ΤΝ. [478.] Σάν Ῥαΐ. Ὑν (409. 403.) 
τὸ ταύτῃ καὶ ποιησάντων τὴν γραφὴν τοιάνδε. ταύτῃ εἴρ- 

γεσθαι χοίρου, σκορύδου, ος, βοός. ' ἑνίων δὲ χωρὶς τοῦ 

ταύτην, ἆρ- (498) ξαμένων ὃδ᾽ ἀπὸ τοῦ εἰργάσθαι. ὑπα- 

κούειν ὃ᾽ ἀξιοῦσιν ἅπαντες τὺ ἔδοξεν ἡμῖν τοῖς ἑωμένοις 

αὐτὴν ἢ συνεβουλεύσαμεν αὐτῆ συμφέρειν ὁτιοῦν τοιοῦτον 

καὶ διὰ τοῦτο περὶ τῆς γραφῆς οὐ προσήκει σπουδάζειν, 
αλλ ὕπερ ἄν τις ἐθέλη, γράφειν ἐπιτρέπειν, ἐπειδὴ τὰ τῆς 
διανοίας φυλάετεται κοινά. ἐάσαντὲες οὖν τὴν ἓν λέξει λε- 

πτολογίαν, ἐπὶ τὰ διδασκόµενα πράγματα µμεταβαίνοντες 

τοιαῦτα τῇ προειρημένη γυναικὶ καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ δηλονότο 
τοῖς οὕτω διακειµένοιο συμφέρει χοιρείων τὲ κρεών ἐδωδῆς 

καὶ  βυείων καὶ προβατείων ἀπέχεσθαι, τούτων μὲν ὡς 

ἰσχυρῶν τε καὶ δυσπέπτων, σκορὀδου δὲ ὡς δριµέος τε καὶ 

διαβρωτικοῦ, ΄ βοῆς δὲ, ὡς οὐ µόνον τὰ προεθῥωγότα τῶν 
ἀγγείων ἐπιβῥίπτειν δυναµένης, ἄλλα καὶ τὰ µήπω πρὀτερὀν 

πεπονθύτα τοῖς ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις ἀδικεῖν, 
τάσιν τέ τινα καὶ Θερμασίαν καὶ πνεὐιάτωσιν ἐν αὐτοῖς 

ἐρ]αζομένης. ὅηλον ὃ᾽ ὅτι ταῦτα μὲν ὡς παραδείγματα εἴ- 

αἴασε Τα ἱερεπίῖρης, Ἠαῖο αρβμπενῖ αἶ]το, [αε, ονε, Ῥονε; 

ΠΟΠΗ] ἀμπῖῇα νοεε, ΄λαπο, ἃ ΥΕΙΡΟ αββίπετ Ἱπεὶ- 

ΡΙεΠΙΙΡριι. Όπιπε νετγο ΓιρΙπίεΙΙσεπάμπι ε[ο οεπ[εηί, 

γπαπι Γα1ξ πορῖς 1ρ[απι πιεᾷΙοαπῖβις, γε] οοη [α]αίηας 1ρ[ 

αίταπα αποάφαε Πίογωπι οοπάΙοθγεῖ, Αίαπε Ιάεο 4ε νατγία 

1εείῖομε Ἰαβροταπάιπι ποἩ ει, Γ[εὰ ομῖᾳιο φιοά ῥρ]ασεί 

{[ογίρεγε ρευπεπάμπα, ἀάπιπιοάο εαάεπι [επιεηίῖα τεῖῖ- 

πεαίηγ. Ρο[μαρτία Ἱριαχ 4ε νετρὶς οπτιοβίαίθ, αᾱἆ τες 

ᾳπαε ρετοιρίαπίασ ἰγαη[εαίμας. Ἠαπεο [αμα Ργαθϊοίας πηιι- 

Ἱενί εἲ αἲῑι» [οι]ϊοεί ρεγίπἆε αβεειῖ εκρεδϊαπι, αἲ αἰΠί 

εἰ Γμ]]αταπα Ῥαριαταπι ονΙ]]αγΗπι(αε οάτηΙαπα ε[α αδ- 

Πίπετε, Ἠαταπι φμἰάεπι παί ναΙεηΏιπι οί αέρτε οοο Παπ, 

αΙ νετο αἱ αογ5 εἰ οογγοᾷεΠπί15; α ΟΙάΠΙΟΥΕ αιιίεπι, αῖ- 

Ροίε΄ ααϊ ποη [οἶα Ρη]ᾶς΄ χηρία ναία αρ] ἀἱ]ασεΓατε, 

[εὰ εἴἶαπα πα] ἆππι πια ἵπ Πηβγυππεπ[ας Γρίγαρ]ίρις ρα[ἴα 
ἀἴγαπιρεγα ΡοΠί, ἱεπ[οπειι απαπάαπῃ, οακΠίαίειη εἰ ἵπ-- 

ΠαΠποπαπι ἵπ 1ρῇΠ9 ε[Ποίεής. Μαπιεβατα ε[ὶ απἴεπι Ἠφεο αὖ 

ν. 
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Κὰ. Οἶαχι. ΣΧ. [479.1 Εὰ. Ῥα[, Ύ. (493.) 
ρήται τῷ πποκράτει, συμβουλεύει ὃ᾽ ἀπέχεσθαι πάντων 
μὲν τῶν δυσπέπτων, πάντων δὲ τῶν δριμέων, ἁπάντων δὲ 

τῶν Μακοχύμων καὶ προσέτι τῶν βιαίαν τινὼ τᾶσιν ἐν τοῖς 
ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις ἐργαδομένων. 

ΐ [ή 

στ. 
΄ 3 ω ο” 5 ͵ », λ » ε ᾗ ς 
δι ἐν τῃ κεφαλῇ ἐνέμετο ἔπαρµα, πρωτος 3 στυπτηρίη 

΄ . 5, ’ ι) { 5, 

κεκαυμένη ἐνήρμοσεν, εἶχεν ἄλλην πρώτην ἀπόστασιν, ἴσως 

ὅτι ὁστέον ἔμελλεν ἀποστήσεσθαυ,  ἀπέστη ἑξηκοσταῖον, 
ς ” », Ν Ν » ηλ 

ὑπὲρ τοῦ ὠτὸς ἄνω πρὸς κορυφἠν «τὸ πρᾶγμα Ἠν.. 

Ἴρ ιά «/ .”/ ήν 4 ' 3 ” ” ἅ 

νια τῶν οὕτως γεγραμμµένων. ἴσως μὲν αὐτῷ. τῷ γρά- 
.) στ 3 ῃ - ε] 

Ψαντυ πρὸς. ἄνάμνησιν ἦν ὠφέλιμα.. τοῖς ὃ᾽ ἐντυγχάνουσιν 

ἡμῖν οὐ πάνυ σαφής ἐστιν ᾖ. ἐξ αὐτῶν ὠφέλεια..  δωγεῖταυ 

γάρ τινος ἐν τῇ κεφαλῇ νομώδες ἕλκος. ὠφελεῖσθαι τὸ πρῶ- 
τον ὑπὸ τῆς κεκαυμένης στυπτηρίας. εἶναι μέντου αὐτῷ 

καὶ κατ ἄλλον τιγὰ τόπον ἀπύστασιν, ἔνθα. καὶ - ὀστοῦν 
ς 3 3 ἷ .. 
ὕστερον ἀπέστη. προσγέγραπται δὲ καὶ τὸ πεπονθὺς 'μέρος 

Ἡπρροοταίε εκειηρ]οσαπι Ἰη[ίας ἀῑοία ε[[ε, (Οοπ[α]1τ απ[θηι 

αὉ οπ.ηρας ἁπ[ιοιίίογ σοσο ρα, αἲ οπΠΙβι αογίθας, αἳ 

ΟΠΙΠΙΡ8 ΡΥανΙΠΙ ἨΠΠΙΟΓΕΙΑ ογεαπ Ίρις, αἲὐ οπιΠΙρδ. ργας-- 

ἱετεα νιο]εηίαπι αιιαηάαπι {οπβοποαπα 1η [ταπχεπ(ῖδ [Ρήγα [1ο-- 

ηῖς ἀπ{εγεμάρας αρ[Ιπεχς, 

γ]. ..,͵ 

Ομὶ ἵπ οαρῖιε ἀεμρα[οεῦαιμγ ΕµΠΙΟΥ ΡΤΙπΙΟ αἰμηιεπ εοπι- 

δι[έμπι μιῖ]ε μις. ΠΗαδιιι αἰίμπι ῥήίογεπι αδ[οε[]ωπη, 

Τογιε φμοπίαιπ οἱ αὐ[οε[]ωγμπῃ εται. δεπαβε[ίπιο ἀῑθ γε- 

οε] [ὲ. δα γα αμγεπι ἵι [110 αἆ μεγΙς ει ζεις εταῖ. ια 

Νοππι]]α επ Ἱία [ογῖρίϊς ΤουίαἩ 1ρῇ [οπιρίοχϊ αἆ τοπιῖ-- 

πϊ[οθπί]απι [αοἱεῬαΠΕ, [οὰ πορῖδ ἵπ Ίαοο Ἱποιάεπίῖραφ Ἰιαιιά 

[αΐ15 ον]άεπ εκ 1Ρρ[ς [γιοί ρετορίαν, . Νανα επῖπι 

οιι]αδάαπι 1Π οαρ]ἰο εχοε(επθ π]οιιδ ΡΥΙΠΠΟ α οοπηΡι[ῇο αἰιι- 

ΠΙΠο αἆ πιθ]τας ΓΠ1[Πο χοασίαπα εί 11 οεἰάσπι αἰία ἴπι Ρατίε 

αΡ[οε[ιπι {α1ῇο, ταὈί εἴ ο ρο[ϊεα [ο]αποίαπα Ταΐ,  ΑΛά- 
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Γὰ. (ματι, ΙΧ. 1418. 470.1 [..'Εάι Βαβ. Τ. (498) 
τῆς κεφαλῆς, αλλ οὕτω σπάνιον τὸ πράγμα καὶ συμβουλὴν 

οὐδεμίαν ἔγραψε, μύνα τὰ γινόμενα διηγησάµενος. 

ὃν 

.] ” 1, », » 

4 ὦ κώλα ἔχευ οἷα κυνὸς, µείζω δὲ ρτηταιυ ἓκ τῶν µέσο- 
μ - ’ 3 Ν ν Γὰ { Ν 

κωλων. ταῦτα δὲ ἓκ νεύρων απὸ τῆς ῥαχιος; ἐπὶ τὴν 

γαστέρα. 

[479] «Ἐήὔδηλον ὅτι καὶ ταῦτα ἔγραψεν εἰς ἀνάμνη- 
οιν ἑαυτῷ», τῶν ἀνατομικῶν ὄντα Θέωρημάτων. ὁ γὰρ ἄν- 
Όρωπος ὁμοίαν ἔχει κυνὶ τὴν τῶν κώλων φύσιν, αλλὰ καὶ 

µείζω φησὶν εἶναι αὐτὰ καὶ ἠρτῆσθαι ἐκ τῶν µεσοκώλων 

ὡς εἰ τὴν µεσεντερίων εἰρήκει, γξνικώτερον μὲν γὰρ ὄνομα 

τὸ τῶν μεσεντερίων ἐστὶν, εἰδεκώτερον δὲ τὸ τῶν µεσοκώ-- 
λων. τοιοῦτον δὲ ἄλλο περὶ τῶν κατὰ τὴν νῆστιν ἐντέρων 
2) τῶν ἄλλων λεπτῶν οὐκ ἔστιν ὄνομα. µεσονήστιον }ὰρ 1 
τε τοιοῦτον οὐδεὶς εἴρηκεν. ἔστι μὲν οὖν συνεχῆ τὰ µέὲσεν- 

τέρια τά τε τῶν λεπιῶν καὶ τῶν παχέων" ὅμως δὲ πὲρι- 

{οπἱρία ε[ι εἴῖαπι οαρ]ῖ5 αΠεοία Ρατ. Φεᾷ τεπι π{ᾳπε αἀεο 

χαταπι εἰ πυ]]ήπ ργαεοερίωπα [οηἱραί, πια ε8 41189 ενέ- 

ποεχυηί Ρρετ[εφαμ{15. 

ΤΗ. 
6οἷα λαδει οαπὶ [πηίία, ππα]οτα αμίει εν ππεΓοσο]ῖς [ι]- 

ψει[α [ωπι. Ίπεο υεγο εν πεγυὶς α ἀοτ[ο ἵπ υεπίγεπι. 

Ίπ αρετίο ε[ὶ εἰ Ίαεο {ρ[απι ΠΡΙ τοπιϊπε[οεπίϊαε οαιία 

Γοτιρί{ζε, 4«1αε αἆ ἀ[[εοαπάογιΠι «ΟΤΡΟΥΗΠΙ Ρταεοερία ΡεΓ- 

πεί. ἩἨοπιο εΠῖια Ππι]]οπι οαπί ]λαυεί οοἱοταπ πα ΙΙΓαΙΗ, 

Γεὰ ἀρία εἰ πια]ογα ε[ἴε ἀῑεΙί εἰ εκ ππε[οσο]ῖς ἀερεπάετε, 

νε]α Πες πιε[επ[ἰεγ]ς ἀῑκι[εί: οοπιπιπῖα5 ο[ι επῖπι Ἠοο 

ἨΟΠΊΕΠ ΠΠΕ[ΕΠΙΘΕΓΙΟΤΗΙΠΙ: Ῥγε[μας απίεπη Πιε[οσο]οσιη. Τα]ε 

νεχγο α]ιιά ἆε Ίε]απο Ἱπίε[ϊπο απί αῖς σταοϊ]ῖρας ΠΟΠΙΕΗ 

ΊΟΠ τερετ(ΙΥ; ἨΠβΠΙ ΠΙΕΓοΠε[ίος, Ἰά ε[ι πιειο]ε]απΊναα 

απ! 14 επ αλά πεπιο ππηαπι ἀῑκιι, ΟοπΗπαα αμ1άεπα 

ππε[εηίετῖα [μηῖ [εημίηπι αἰᾳαο ογα[οταπα ΙΠΙΕ[ΠΠΟΤΗΠΗ, 
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Εὰ, Οµανε. ΙΧ. [70.1 Έὰ. Ρα[, . (493.) 
γθαφᾶς τινας ἰδίας ἔχειν φαίνεται καὶ .χωρίδεσθαι μάλισια 

κατὰ τὰς ἐν αὐτοῖς φλέβας. ἰδίᾳ μὲν γὰρ µία φλὲψ εἰς τὸ 
τῶν λεπτών ἐντέρων μεσεντέριον, ἰδίᾳ δὲ εἰς τὸ τών παχέων, 
ἃ δὴ κώλα προσαγορεύουσι, κατασχίξεται, συγκατασχιζοµέ- 

νης ἑκατέρᾳ τῇ φλεβὶ δηλονότι καὶ ἀρτηρίηο. τὸ ὃ᾽ ἄρτημα 

τοῦ µεσενιερίου, καθάπερ καὶ τὸ τοῦ µεσοκώλου, συνεχὲς 
γὰρ ὕλον ὂν, ὡς ἔφην, εἰς ἕνα τινὰ τῶν κατὰ τὴν ὀσφὺν 
ανήκει σπονδύλων μετὰ τὸ διάφθαγµα κείµενον. ὑπόκειταυ 
ὃ᾽ οὗτος τῇ γαστρὶ, τότὲ μὲν ἄρτημα τοῦτο πᾶν ὁμοιότα- 
τόν ιἔστι νεύρῳ, καίτοι σύνδεσμος ὠν τὴν οὐσίαν. ὕσα γὰρ 

ἐξ ὁσιών πέφυκεν ἄναιμα σώματα, παραπλήσια τοῖς νεύροις 

ἐστὶ, νεῦρα συνδετικὸ προσαγορεύουσιν αὐτὰ πολλοὶ τῶν 
ἰατρῶν αντιδιαιρούμενου τοῖς προαιρετικοῖς, εἴρηιαι δὲ καὶ 

νῦν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει κατὰ τὴν τῶν νεύρων προσηγορίαν, 

δια τὴν ὁμοιότητα. 

η ἡμΠοπηΐπας ἀἱβΙποίίοπεν απαεάαπι ργοργίαρ αρρασεπῖ; ας 

Ρταεσῖριο ϱρες νεηας 1π 1ρῇ5 Ρο[ίας Γεραταπίαὔ υπα 0 υ]- 

4επι ργορτῖα νεηα 1π ριποϊαπη ΠπεβΙπογαπα ππε[εΠΙαΘΓΙΠΙ 

ἀογϊναίμν. επι εἰ 1 ογα[οτιπα, «Ύµ4ε ουἷα ποπιπαῖ, 

α[ίεγα ργοργία ἀε]αδίίαν πια] οι υίταφαθο γεπα αγιοτία 

4πποφαα ἀἰ[οατγοπίαε, Ὑἱπου]απι ααίεπι πιε[Γεπἰερ, ρετΙιπάε 

αἴᾳιο ππε[οσοο]1: οοήΗΙπααπι θα Ιω {οίσπα, αἱ ἀῑκις αἆ ππππι 

απαπόα 1άήβογαπ. νετίεργαπι ροβ [ορια Ἰταη[νοι[απα 

Ροβίαπα ρεγγεμ]ῖ, Ίαπεο απίεπι [ΗῬ γεηπἰγίοι]ο ε[. Ἠοο 

αϊάσπι νΙπου]απ [οἴαιπ πετνο [πι] παπα εΒϐ, απαπιν]5 

ο)αδάειπ ΟΠ Ισαπιεπίο [αρ[απίίαε Πί. Ομαοσ πας εΠΙΠι 

εκ οἴῆρις ογία οχ[απριῖα οοχροτα [πηϊ]ία μοννῖς. Γαπΐ, 

οορι]αἰῖνοβδ πθγνοθ θα ΠΙΗΙΙ πιε]οί ποιηϊπαπί, α Πεννῖδ 

γο]ππίαιἶ πποϊαὶ [ουν]οπίίριας Τρία εκ αρροβίο ἀῑ[ίπσιει-- 

ίσο; αΠαιοβΓεπα εἱ 1 Ἠαο (ποφπο ρατίο ΠΟΝΝΟΥΙΙΠΙ αρρε]- 

ἰαίίομο οἨ Επ μάίπεπι γοσαία [απί, 
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, 
: 1. 

αἱ ” ’ σ ΄ ἵ γ΄ ] 9 ο ὃ ” ) . 

ἑ τοῖσι κάµνουσε χάριτες, οἷον τὸ καθαρῶς δρῃν Ἰ ποτὰ 
) βρωτὼ, ἃ ὁρῇ μαλθακώς ὅσα ψαύειν, ἀλλ ἃ μὴ μὲγάλα 

βλάπτη ἢ μὴ εὐανάληπτα, οἷον τὸ ψυχρὸν, ὅπου τοῦτο δεῖ. 

Τίνα χρὴ χαρίξεσθαι τὸν ἰατρὸν τοῖς κάµνουσι καὶ 
] -” 3 

τίνα μὴ, κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον ἐπισκεψάμενου τελέως ἄρ- 
’ 3 / πι ” 3, « ’ »/ 

κεσθσὀμεῦα. καῦαπεὲρ ἐπὶ τὼν ἄλλων απαντων ειωθαμὲν 
Αφ. , ’ ή / ο} 3 ο μμ 

ποιεισθαί το τὲλέως τῆς διδασκαλίας αὖὐθις ἕν ἔτεροις μ1]- 
’ , Δ ’ 3 .” 

κέτι διέρχεσθαυ τὸ σίιµπαν, ἀλλὰ μόνον τὸ κπἐφάλαιον. ξ- 
ῥήταυ μὲν οὖν κάν τοῖς ἀφορισμοῖς εἰς τὀδε τὸ σκέµµα 

γθάψαντος αὐτοῦ τὸ σμικρῷ χεῖρον καὶ πὺµα καὶ σιτίον, 
Ἴδιον δὲ, τῶν βελτιόνων μὲν αηδεστέρων δὲ μᾶλλον μὲν 

περοχείθῳ φαντασίᾳ χαριζὀμενός το τοῖς κάμνουσιν εἰς ἠδο- 
οἳ , 3 Ν - .] 3 ; ” [: ια ] ϱ/ 

ΥΗΝ, ου μὴν τη γ αληθειᾳ τουτο πραττων, Όσα γαρ διον 
’ -” .᾿ ’ [ή 3, 

προσφερόμενα τῶν ὀλίγον γείρονα τὴν φύσιν ἐχόντων, ἄμει- 

ΠΠ. 

Πιαδοίαπιίδως ῥβτγαιίαε, μὲ πιµπάε µαγατε μοεμἰεπία αμε 

ε/εμίεπία. Όιμαε ψἰάει πποἰτεῦ, «ΦΜάεΟΙΦΜεΕ ἰαιδῖε. 

Αἰίαε ποπ φραϊᾶε αμ ποθα πο ᾖαεῖίο επιεπάαδἰῖ, με 

Ππιρίάα, μδὶ Ίαο ορις ε[. 

Όμαο πιεάῖοιπι Ἰαρογασίῖρας ριαία οοποθἆετο αιῖ Ύμ1ας 

α1ιΟΗ οοποεάετε οβοτἰεαῖ, ου 1 Ψο]απ]]πθ Ρρεχ{εοίο ποΡΙ5 οΟΠ-- 

αΡιπάο επ], ἱεπιρ]α[ῖ αιεπιαάσιοάμαι 4ο αλῖς οπιπῖριας {8-- 

οειο οοπ/[μενίπιαδ; Παια ουίη [οηλε] αλφπ1ἆ εκαοῖο ἀοσαίπ]ς, 

πιπ( ασια ΠΓεγαπα {η αἰἰῖς ]οοῖς απῖγετ[απν τερείίπιυς, Γεά Γαπι- 

πηβ πι ἀμπίακαί ρετβγἰησίπιως, Ὠἱοίμπα [αηε εἴ 1 αρΠοτ]{ηα]5 

ε[ὶ αἲ Ἰαπο τεΠι αλ α14, 1ρ{ο Τα [ογ]ρεηίε: ραι]ο ἀείεγίοΥ ρο- 

ἴα5 εἰ οἴρις, Γεὰ [αανῖου, πιε]]ογίθιι5 αἰάεπα, Ἱπ[αανιοτί δις 

αὐίειη Ρος ἀθμάμς. Ῥοττο ΡΣΙΠΙΟ ἡμ]ία αρογαπίβις αἲ- 

ααἷά οὐ]εοἰαπιεπΙ οαυία ϱται[οαχὶ νἰάείας, ποια ἵαπιει χε 

νετα 14 [αοίεπδ: οπιπία οί Πρεπίῖας αίηιε [αανίας αἷ- 

[μηχία, εἰ ραμ]ο ἀείετίογο αίματα Πηϊ, πιε]ίηθ οοποοφι]- 
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νον ταῦτα ΜΗ ἔτι δὲ συμφορώτατον τοῖς νοσοῦσυ 

καλώς πεφθῆναι τὸ ληφθέν. ἐν δὲ τῷ νῦν προκειµένῳ λόγῳ 

γένους ἑτέρου καὶ πράγματος ἐμνημόνευσεν, ἐν ᾧ κεχαρι- 
σμένον τὲ καὶ ἠδὺ τοῖς νοσοῦσιν ὁ ἰατρὸς πράττευ μηδὲν 

τῇ γύσῳ λυμαινύμενου, ὥσπερ ὅταν ὀπεηβῇ πρὸ τοῦ καιροῦ 

λἸούσασθαι καὶ πιεῖν καὶ φαγεῖν ὁὀπώρας τινὰς ἢ ψυχρὸν 

ὕδωρ πιεῖν. ἐνίοτε μὲν γὼρ ὠφέλιμος καιρὸς ἑκάστου τῶν 
Τ180] εἰρημένων ἐπὶ τῆς ὑσιεραίας ἐστί. καταναγκάξουσο 

δὲ τοὺς ἰατροὺς οἳ κάµνοντες ὥστε προλαβεῖν ἡμέρα µιᾷ. 

συγχωροῦσι τὰ πολλάκις ἔνιοι τοῖς νοσοῦσιν ἑτοίμως αὐτὰ 

ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῶν ὑπηρετοῦντὲες, ἕνεκα τοῦ πλείονα 

λαβεῖν μισθδὀν. ἀλλὼ ταῦτα μὲν οὐ κατὰ τὸν λόγον τῆς 
τέχνης γίνεσθαι, τὸ ὃ᾽ ἐν ἀφορισμοῖς εἰρημένον, ὅσα τὲ 

νῦν διεξέρχεται χρησίµως τοῖς κάµνουσι, συγχωροῦσιν οἱ 

ἄριστου τῶν ἰατρῶν. ἡ χρεία δὲ τῶν νῦν ἐφεξῆς ὑπ αὐτοῦ 
γεγραμµένων εἰς τὴν εὐπείθειαν ἀναφέρεται τῶν καμνόν- 

των, οὓς γὰρ ἂν ἡδέως ὁρῶσι, τούτοις μᾶλλον πείθοντάο. 

καὶ κατὼ τοῦτο μήτηρ καὶ πατὴρ ἔπεισαν τέκνον ἀνύρεκτον 

1ης: Ίομσο Υ6γο απ 1[Ππχαα αροστο[ῖς α[ὶ α[Παπιίος οἶρος εξ 

Ῥοΐμθ γεοίε οοηῃοῖ. Αί ἵπ Ῥτοροβία οταίίοπο α]ιεγίῃς 

Εεποετῖ αἰᾳαε τεῖ ΠΙεπίῖοπεπι [αοῖῖ, Ρε παπι ππε(Ιος 

πε(α( Ποπ ΠΙΟΥΡΙΠΙ οχα[ρεγαης, αεσγο[ῖ6 ΤΕΠΙ βΓ8ίΔΙΠ Υο-- 

Ἱαρίαίεππ(αε αΠετί, αἱ ουσ Ἱπππαίαγε Ιαναγχὶ εἰ Ῥΐρεχε εἰ 

{γιοίῖοιις αιάραςάαπα γε[οὶ απ {πιρίάαπι Ῥοΐαταο ρεγπ[εγῇΓ, 

Πητεγά να επἶπι ο] ιο ἀἰοίογίπι ἵεπιρις {άοπειπι αἰηιο 

π[]]ο ροβετο ἀῑο {αογ]ΐ; αορτοίΙ Υ6Γο πηεᾷίοο ἀῑθπι ππιαπι 

Ρεινοτίεγε οοραπί, Νοπηι]]Ι Ῥγαείεγεα αεστοίαηΗρας 1βα 

ΡΙεγαπ]αιιε {αοῖ]ο οοποειιπῖ, αἲ ρ]ας Ἰαονί {αοαπί ΘΟΣΙΙΠΙ 

οπρίζ {αρα ΠΊΟΓΕΠΙ Ρετεπίεδ: Υεχιπα Ίαθο ΡτοΓεοίο ΠΟΠ 

Γοοιπάιιπι αγί1ς ἀεογεία ραϊταπίατ,. Ότοά απίεπι ἵπ αΡἩο-- 

τὶ[ηϊα ἀῑσίαπι {ας οἳ ᾳπαεοιιπ(πο Ίαο ἴπ ραγίε τοσεπ/{εῖ, 

υ{1]ίου Ἰαροχαπίῖρας πιε]οὶ ρΓαε[ίαπ 1 Πηπαϊ Ἰανσϊαη ία, ΠΤο-- 

ταπι αΏίοπη, ϱπαθ Ἠππο ἀοίποερς αἳ 1ρ[ο Ποραπίαν, α[ας 

ε[ι αἱ αερτοθ πιεᾷϊοίθ παρὶ οὐ/[οαθηίοο χοὐᾷαηί.  ἵΝαῑι 

4056 Πρεπίες αἁ[ριοϊαπί, 116 πιασῖς ορίεπιρεταπί,  Όσα- 

Ρτορίος πιαίογ οἳ ραίε; Πιο οἶρον {αβιά1εμΙΙ Γπα[εταπί, αἱ 
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καὶ αὐιὸ βιάσασθαι προσενέγκασθαι σιτίον, ουδενὸς ἄλ- 
λου πεῖσαι δυνηθέντος. οὕτω καὶ τέκνον ἐπεισὲ πατέρα καὶ 

Κητέρα καὶ ἀδελφὺς αδελφὸν καὶ φίλος φίλον. οὓς ὃ᾽ ἂν 

ἀηδώς ὁρῶσιν οἳ ἄνθρωποι, κἂν τὰ συμβουλεύωσιν, οὐ 

πείθωσι. πρὸς τὴν τοιαύτην οὖν εὐπείθειαν αυὐτὺς ὁ {π- 

ποκράτης ἔλεγξ καὶ τὰς προθῥήσεις ὠφελεῖν ἡμιᾶς καὶ ὅλως 

τὸ θαυμάζεσθαι τὸν ἐατρὸν ὑπὸ τοῦ κάµνοντος. οὕτω γέ 
τοι καὶ παρ ἡμῖν ἐν ΠΠεργάμω τοὺς Θεραπευομένους ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ πειθομένους ὁρῶώμεν αὐτῷ πἐεντεκαίδεκα πολλάκις 
{]μέραις προστάξαντυ μηδ᾽ ὅλως πιεῖν, οἳ τῶν ἑατρῶν μηδενὲ 

προστάττοντε πείθονταυ. μὲγάλην γὰρ ἔχει ῥοπὴν εἰς τὸ 
πάντα ποιῆσαι τὼ προσταττόµέενα τὸ πεπεῖσθαυ τὸν κα- 
µνοντα βεβαίως ἀκολουθήσειν ὠφέλειαν ἀξιόλογον αὐτῷ. 
τούτων ἔξωθέν ἐστι τὰ κατὰ τὴν προχειµένην ῥῆσιν εἰρη-- 

μένα, περὶ ὦν Ίδη λέγωμὲεν ἕκαστον, ἐδίᾳ προχειριζὀμενου 
κατὰ τὴν προγεγραµ- (494) µένην λέξιν, οἷον τὸ καθαρίως 

ὁρᾷν ποτὼ ἢ βρωτα. πολλὼ πολλάκις ὁ. ἰατρὸς τῷ κά- 
µνοντε προσφέρει ποτῶ καὶ βρωτὰ συντιθεὶς ἐναντίον αὐτοῦ. 

{ε 1ρ[απι αἆ ϱος α[απιεπάος Ἱπιρε]]εγεί, οσπι Π]]ας ας 
Ἰᾷ Ρετ[μαάετε ροἰαϊΠεί, Πα ποιο Ἠ]ίας ραϊτί [ααβι ο 

πηαἰγῖ εἰ [ταίον Γγαἰχῖ εἰ απιίοιι Απιίςο. Αἲ 1], ιο ΠΠο- 

1ε[ίιε ν]άεπί Ἰοπιῖπες, εἰ{ι πτ]ῖα οοπ[{α]απί, οβεάῖτε ἴαπιεῃπ 

(τεου[αη!. Δά Ἠαπο ἰἴσιίαγ αερτῖ ορεά[επίῖαπη οοπιραταπάαπα 

Ηιρροοταϊες ἀϊοεραί εἰ ΡγαεάΙοίίοπες ποΡίς ε[ε π[ῖ]ες αἴ- 

4Ἡε ΟΙΠΠΠΙΠΟ 48ΡΤΟ αἁπα]γαἰΙοπΙ εί[ε πιεάῖοιπι, ία [απο εί 

αραά πο Ρεγραπϊ απἱ α ἆεο ουταπίηχ εἰ οἳ/[ειαἑηῖος 

οεγπῖπηας, 1116 Ῥ]ετΗπι(αθ Ῥες ααϊπάεοῖπι ΙΠίεσγος ἀῑθς, πέ 

4 Ῥοΐα ρεπῖίης αΡ[ηποτεπὲ, Ἱπιρεταπ, απϊ Ῥτο[εοίο π]]1 

πηεάΙοο 1 Ἰαρεπα ορίεπρεταΠεπί. ΎἵΝαπι αἆ αεσγοῖωπι 

οπιπίρας Ἰπ[ῃς οδεάίεπίεπι τεἀεπάμπι πιαρπαπι νἷπι Ἰ8- 
Ῥεέ, Α Ῥτο οετίο ΠΡΙ Ῥετ[μα[εΓε Ἱπβρπαπι Ἰπάο αἆ {8 
πα λίαίεπι ΡΥΟΥΕΠΙΗΤΑΠ. ΤΠ 5 Ροπήπίαγ εα, οἶὐαε Ιῃ 

Ῥγοροβί]ς γετρῖ επιπιεχαπίαχγ, ἆἀε απἶρας Ίαπι Πηριυ]α ἆἷ-- 

ΠΙποῖε ρτοροπεπίες, Ιοᾳυῖ ασρτεάΙατια”, τί πιαπἆε Ρατατε 

Ῥοου]επία ααί ε[οα]επία. Μαι]ίος πιπ]{οίῖε5 πηεάῖοις 4εστο 

Ροΐμς εἰ οἶρον οὔετε, οοπἰγα Ύμ8πι 1Ρ[ε6 γε]]εῖ εο5 Ρίαε- 
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αξιοι δὲ ταῦτα καθαρῶς ἐργάζεσθαι καὶ γέγραπταἰ γὲ κατ 
ἔνια τῶν αντιγράφων ἀντὶ τοῦ καθαρώς τὸ καθαρίως. ἔσιυ 

δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν εἰ µηδένα ῥύπον ἔχει ιὰ σκεύη, ὃν 

ὧν προσφέρεται τὰ ποτὰ καὶ βρωτά. δεύτερον δὲ, εἰ μηδὲ 
τῶν ἄλλων τυ δι ὧν ὑπηρεσία γένεταυ. πολλάκις γὰρ αὐ- 
τὸ μὲν ἐν ᾧ περιέχεται τὸ προσφερὀμενον ἔδεσμα καὶ πό- 
µα καθαρὀν ἐστιν, ἐν ᾧ δὲ ψυχρὸν ὕδωρ ἢ Θερμὸν ὁ 
ὑπηρετούμενος ἔχευ ῥυπαρὸν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων το 
σκευῶν, ἐνίοτε τῶν πρὸς ὑπηρεσίαν ἀνηκόντων οὐ καθαρὺν 

Φαίνεται. καὶ πρὺς τούτοις γὲ καὶ αὐτὸς ὁ ἰαιρὸς, ὃν 

πρὠτόν τὲ καὶ μάλιστα τάς τὲ χεῖρας ἔχειν δεῖ καθαρωτά- 

τας καὶ τὸ πρὐσωπον τὰς τρίχας ἐπί εὲ τοῦ γενείου καὶ 

κεφαλῆς. ἐφεξης δὲ καὶ τὰ ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, 
ὥσπερ γε καὶ τὴν ἐσθῆτα λαμπρὰν, ἃ βλέπει, φησὶν, ὁ κά- 

µνων. καὶ τοῦτ αὐτὸ καὶ τοὺς. ἐπισκοπουμένους καὶ τὰ 

κατὰ τὸν οἶκον, ἐν ᾧ νοσε. τούιων τὲ οὖν οὐδὲν αὐτὸν 

ἀηδώς ὁρᾷν χρὴ καὶ τῶν ὑπηρετουμένων ἐκείνους παρεῖναυ 

διὰ παντὸς, οἷς μάλισθ ἠδεταυ. καὶ τῶν ἐπισκοπουμένων 

ΡαϊαΠὸ.  ἆαρεί απίεπι ο ππππάο ρανατί εἰ 1π φαἱρακάαπι 

εοἀΙοί ρα νίοε α]ὰ9 ρατἰ]ομίαε, καθαρῶς, 1ά εἰ πιαπάε, 

καθδαρίως;, Ἱεριίασ, αμοά 1άεπι Πση]]σαί. [ἆ νετο Πῖ ρεῖ- 

Ἡ1Ο {ἱ να[οαία 1π αιάΡα5 ροίαφ οἰρίαιο Σετμηίας ΠΙ1] [οἵ-- 

ἀἱςδ Ιαρισετγίηϊ:. Γεοιπάο, { παμπ αλα εογάπα ρε ο µας 

Ἰαρογαμ πημαβγαπίασ, Βαερίιδ εΠπΊπι ναία οἱμοδ εἰ Ροῖι5 

οομμεμίία. παπά Ι[μπια εναπῖ, ιά νετο 4ο ἠρίάαπι 

Γεγνας ααἲ οαάαπι {ετεί, οοπ[ριγοαίαπι αἀ[ριοίεδ; αθπι- 

αὀπιοάπι εἰ αἱἴογαπα να[οα]οτιπι αὐ πΙΩΠΙΟΓΙΠΙ ΡΕΓΙΠΕΙΙ-- 

μπα. αμιοάρίαίι ΠΟΠΠΙ(αΠά Ἰπιπππηά μπι οετηαν,  ΑΔά 

Ίαεο εἰ 1ρίο πιεῖοι ἵ Ρε] οἱ ΙΠΑΧΙΗΙΘ ΠΙΒΗΙΗ5 414μν 

πο σης αροίο εἰ {[αοῖοπι αἱ ρἱἱο 1 ραϊτρα εί σαρίίε, 

ἀοίποερς οἱ αλα οοχροχίδ ραχτίεδ, αιοπαάμιοάιπι εἰ νε- 

{επι Ππἰϊάαπα, 9 μα Ππμείασς Ἰηηαῖῖ, αερτοίαηδ.  Ἠαεο 

ἁρ[α Ἱπιαα. εἰ αερτοίαΠ!15 οαγᾶΙ1 οοτομίος εἰ Γε]ίαα ομιλία, 

ᾳπααο 1π ανάίραςδ, αρί αερτοίαίν {απίν Πα Παρερίου, αἱ 

Πονιιπα. 1]. ἀρίο Ἰπ]ιομπάς αἱ ΙΙ απίπιο ουμ[ρἰοίαϊ. 

Οιία οἰίαπι εἰ εκ πηη[ν]6 Ίο Ρίαπε είτε, αι ῦ5 ιηᾶ-- 
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τοὺς μὲν φιλτάτους Ἰρονίζειν παρ αὐτῷ, τοὺς ὃ᾽ ἄλλους 
ὁυοῖν Θατέρον, ἢ μηδ᾽ ὅλως εἰσιέναι πρὸς αὐτὸν ἡἢ) μὴ µέ- 
χθι πλείονος ὁρᾶᾷσθαι. ταῦτα δὲ πολυπραγµονήσας ὁ ἰα- 

τρὸς αὐτὸς ἐργάσεταί τε καὶ διατάξει. τινὰ δὲ καὶ χωρὶς 
πολυπραγµοσύνης αὐεόματα γινώσκεται. πολλάκις γοῦν ἐπι- 

σκεπτοµένοις τὸν ᾿ κάµνοντα καὶ θΘεραπεύοντος τοῦ ἰατροῦ 

δοῦλός τις ἐπεισελθὼν Ίγγειλεν αφῖχθαυ τὀνδε τινὰ ἄν- 
Όρωπον ἐπισκέψασθαι [3481] βουλόμενον αὐτόν. εἶτα πα- 
θαχρῆμα ποτὲ μὲν ἡσθεὶς ἐφάνη πρὸς τὴν ἀκοὴν ὃὁ νοσῶν, 
ἐστι ὃ᾽ ὅιξ µεγάλως ανιαθεὶς, ὡς ἐνοχλεῖσθαυ µέλλων ὑπ' 
ανθρώπου μὴ φιλοῦντος αὐιὸν αληθῶς, αλλὼ προσποιουμέ- 
νου. καὶ χρὴ τηνικαῦτα τον ἰατρὸν, ὅταν εἰσέλθη τις ὃν 

ὁ κάµνων οὐχ ἡδέως ὁρᾷ, μετὰ βραχὺ κελεύειν ἀξιοπίστως, 
ἠσυχάσαι συμφέρειν τῷ κάμνοντι καὶ κατὰ ταύτην τὴν πρὀ- 
φασιν ἐξελθεῖν ἀξιώσαι καὶ ἐξ αὐτοῦ πάντας. εὔδηλον γὰρ 

ὅτι συνεξελθόντες ἓν τῷ παραυτίκα τοῖς μὴ φίλοις οἱ φίλου 

μετ ὀλίγον εἰσελθεῖν δυνήσονται. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα Θεά- 

πίπιο ἀε]εοίαίις εἰ εκ σαρεγπαπίίρας ϱο5 ααΐ στα [απηϊ 

[απί αριιά {ρίηπι οοπιπιοτατῖ ἀεσεῖ; 8ἰἱο5 Υεγο ἀποταπι αἷ- 

ἵεταπι ααἲ παπα παπι ε]ας ομρίοα]απι 1ΠργεςΙ απί ποἨ ἁτιι- 

ἔἶα5 απίε οου]ο5 ε]ιαφ νετίαγΙ. Ἠαεο οιἰάεπι οιγ]οίς εχ- 

ΡΙογαπς πιεᾶῖοις 1ρίε οοπΠοῖεϊ αἴφια ἀΙ[ροπείι. ἸἈλοππα]]α 

νετο εἰ αρίᾳιε Ἱπάαραίίοπε {ροπίε ἀἰσηο[ουπίμτ, Θδαερ]μ5 

επΊπι Ιη[ρεοίαπίε αερτοίαπι αἴφαθ οιγαηίε Ἰπεάίσο [εεγιιδ 

αφ αῖς Ἱπρτε[ας οετίαπι απεπάαπα Ἠοπιίπεπι νεηΙ(Τε ΠΠ- 

οἰανΙῖ, απ ἀρίαπι νι[ετε αο [α]αίατο ομρίαϊ, ἴππι Ῥτοίίπις 

Ἰοο αιιά1ίο αερτοίαπθ Ποππµπ(παπα Ἰαείατὶ γ][αςφ ε{ί, ποι- 

ἨΜΠ(ΙΙΑΠΙ ΥΕΥΟ ΠΙάΡΠΟΡεΤΕ οοπΙτ][αχΙ, {απφιαπι αἲ Ποπιῖπε 

αρίαπα Ποη νεγε απιαπίε, [εὰ Ππια]απίε, πιο]ε[ίαια ρα[ι- 

τας Πε, Αἰπιῖ ἴαπο πιεάίσομπι οροτίεί, αμππα ααἱδ 1πστείζα 

ε[ι, απεπι ΙάμογαΏ6 Ποπ ΗμεΠίΙ ΠΙΠΙΟ αἀ[ριοῖαί, Ῥαμ]ο 

Ρο[ί αἰϊφπα νετ] ταίῖοπο «ϱυωΙείεπι αερχοῖο οομ/{εΓγο 

ἀϊεετε εἰ Ίιαο 4ε οαιμ[ᾶ ΟΠΙΠΕΘ μϊ αἲ «ο τεοεάαπί Ῥρταε- 

οἴρειτε; εοοπ{αϊ επ ᾳποᾷ ἰμπο τπᾶ ΟΝΜΠΙ Ἠοῃ απ]οῖς 

ἁπι]οῖ εστεΠι, Ἰιαά Πα πηπ]ίο Ῥο[ ἆεπιμο ΙΠίγοιτα Ροίε- 



14 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΩΝ ΣΤ 
Εὰ. Ομάν, ΤΝ. [49141 Εὰ, Ῥαῇ[. Υ. (404.) 
µατα τὴν γνωμην τοῦ κάμνοντος ᾖ]δέως τε καὶ αηδώς δια- 

τίθησιν, οὐ κατ αὐτὴν ἰδίως τὴν αἴσθησιν, ἀλλὰ κατὰ την 

διάνοιαν. ἔνια δὲ ἐστιν ἠδέα τῶν ὁρατῶν κατ αὐτὴν τὴν 

ὄψιν, ὥσπερ γε καὶ τῶν ὀσφρητῶν καὶ γευστῶν καὶ ἄκου- 
σιῶν καὶ ἁπτῶν. οὐ μὴν ἅπασέ γε ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἡᾗ ἴση 
τέρψιο. Ἅἄλλος γὰρ ἄλλα καὶ χρώματα καὶ σχήματα καὶ 

ἄνθη καὶ φυτᾷ καὶ βλαστήµατα καὶ ζωφραφήματα θεᾶταν, 

τὰ μὲν ὡς ἀπδῆ. τὰ δὲ ὡς ἡἠδέα. χρὴ τοἰνυν παρὰ τῶν 

οἰκείων τοῦ κάμνονιος τὸν ἰατρὸν πυνθανόμενον οἶστισιν 
οἱ κάµνοντες ἤδονται, ταῦτα κελεύειν εἰσφέρεσθαι τοῖς οἵ- 
κοις ἐν οἷς κατάκεινταυ. μαλακώς ὕσα ψαύει κατ αὐτὴν 

µόνην ψιλὴν τὴν ἁπτικὴν αἴσθησιν, ἠδέα ταῦτ ἐσεὶν, ὥσπερ 

αὖ πάλιν ἄνθη τὲ καὶ. φυτὰ καὶ ποικίλα καὶ τᾶλλα ὅσα 

προείρηται τὴν ὄψιν µόνην τέρπει. προσῦήσομεν οὖν ὅσα 
ταὐτοῦ γένους ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, παραλέλειπται δὲ ὡς 
σαφῆ.  δυοῖν γὰρ αἰσθήσεων ἐμνημόνευσεν ὄψεώς τε καὶ 

ἁπῆς. σι δὲ καὶ τὴν ὄσφρησιν προσθήσεις δηλονότι καὶ τὴν 
γεῦσιν καὶ τὴν ακοην, καὶ κατά γε τὴν ἀκοὴν διαιρεῖν ὥσπερ 

τιπῖ, Πα)αςπιοᾶί [απ6. [ροοίαοπ]α αεστοἰῖ ππεπίεπα πποάο 

οχμι]αγαηί, Ἰηοάο  οοπχ][αμί, ἨΠοη Ῥος 1ρ[απι νι[οτίαπα 

[ει[απα ρτορτίε, {εὰ Ρρεχ οοριίαἰϊοπεπι,. Οείεγαπι απαεάαπα 

ν][]]α ταίῖοπα ν]ποπῖςφ 1ρβ115 Ἱπουπάα Γαπί, ααεπιαάπιοάαπα 

οἱ οἱ{αοίι]ία εἰ ρα[αἰτ]ία εἰ αι 1β]]α εἰ ἰαο]ία ρτορτῖο 

αποάααε [ομ/[αϊ νοιαρίαίεπα α[Πεγαηί, Ααππεα πο ε{ἰ ἵπ 

οπιπῖρις 119 αθηια]ῖ5. ορ]εοίαίίο, [ᾳμϊάεπι α]ί αἰῑον εί 

οοἱογε5 εί Ώριτα εἰ Ίογε εἰ [11ηρες αἱ σεγπηῖπα αἳ ρ]- 

οἴωταδ, αμα αἱ σπα, αἰ(πα αἱ Ἱπουπάα οοηζεπιρ]απ{), 

Ορονίεί Ιἴαφιιο πηεθίοιπι αὐ΄ αερτοίαΠ αι 4οπιε[]οίς Ρρε-- 

ομποίαίαπα, «ιἱβαδηαπα 1ρᾳ ἀο]εοίεπίας, Ίαεο Ίάμετο 1π 

ουρίοα]α, ἩΡ1 ]αοεηῖ, Ἱπ[αγσῖ, Όιαεομπαιε ππο]]ῖα ἰαπραμ!, 

Γεοιπά ια ἀρίαπι {οἶαιι πιιάαπ]αιε ἰποίοτίαπι Γεπ[ίοπεπι ]α- 

οπηάα Ίαεο {απ{: (αεπιαάπιοάἁπα χατίαπα Πογεςδ, [Πτρες εί 

νατὶεδαία αἰίαφαε οωπῖα [αργαφϊοία [ο]απ ορ]εοίαηί ν]]ιο- 

πθπη, Αά)οίεΠλας 1Ρ1ΠΙΣ 4παθοάπ(αθ ε]αθά ει 6οπεγῖ5 οπι 

απἰοιοιῖ {απῖς ἀἰπι[ῖα. νογο. (απαπαπα ππαπ][ε[ία Γαογαμέ, 

Ώποχυπι αμ ῖπι Γεηίασπα, γ][ας [οι]οεί εἰ ἰαοίαδ [ο] Ἠ]θ-- 
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ἐπὶ τῆς ὄψεως,. ἔνια μὲν αὐτὴν τὴν πισφησηη µόνην τέρποντα, 

καὴῦ άπερ αἳ ἠδεῖαι φωναὶν τινὰ δὲ τὴν ακοἠν λυποῦντα, καθα-΄ 

περ αἱ αηδεῖς ἀγγελίαι. τουναντίον δὲ ἄλλ ἄττα τέρπει τε καὶ 
δει. τοῦτό γε καὶ οἱ ἰδιῶται πάντες ἴσασιν, ὡς οὐδὲν ὧν 

αηδῶς ὁ κάµμνων ἀκούσεται προσήκει λέγειν αὐτῷ, καθ άπερ 
7ε΄ καὶ τὰ μέλλοντα µέγαλως ἤσειν αὐτὸν, ἀγγέλλειν πάντα 
μετὰ ποῦ καὶ προσεπιψεὐδεσθαέ τι. κατὰ μέντοι τὴν ἐφεξῆς 

ῥῆσιν ἔνια καὶ τῶν ἐνταῦθα παραλελεῖφθαξ δοκούντων ἐπα- 

γαλαμβάνων. προστίθησιν, ἄλλα. πρόγραμμα τοῦξ' ἔσειν 
ἄλλων' χαρίτων  μελουσῶν «λέγεσθαυ. προειρηκὼς : γὰρ αἱ 
τοῖσι κάµνουσι χάριτες»,  εἷτ εἰπὼν τὸ καθαρώς ὁδρᾷν ποτὰ 
ἢ) βρωτά. καὶ τούτων ἐφεξῆς, πάντων ὁρωμένων διελθὼν, 

εἴθ᾽. ἑξῆς «ὑπὲρ τῶν πρὸς τὴν. ἀφὴν «ἡδέων, ἐπαγγέλλεταυ 
πρὸς ταῖς εἰρημέναις ἑτέρας ἐρεῖν χάριτας ὦν ἐφεξῆς ακούση. 
τινὲρ, μέντοι τελέως' ἐξεῖλον πῶν ἄντιγράφων λὸ πρόγραµµα 
τοῦτό τὸ, ἄλλαε,, τινὲς ὃ᾽ οὐ θηλυκώς μετῶ; τοῦ. γῶτα γρά- 

φουσιν, ολλὰ ᾿Καρὶς τοῦ- ῶ καταᾶ: τὺ ο σήδό οὐδέεέρον 

π]πΙίς αἲ ἴα ο μίαω ..- βαβαίαπι οἱ απάίαα. Εϊ 

ἄπ αιαῖίαςἳ απεπιαάπιοά αι εἳ ἀπ να, ἀῑνιάϊίο, πσαππα]]α 

απ]ά επι Πρ[άπι Γεη [πι [οἶαπι ἀε]εοίαπίτα, αἱ ΓΠπανες νοοεδ; 

αἴφια Ῥεν απάἰίαπα απίπιαπα οοπίαγραπίῖα, αἱ οσπα ἱτ][ία 

ημης]απίαχ» 6 σοηἰγατίο αἰῖα απαεάαπι ορ]εοίαπί εἰ εχΠ]- 

Ἰαγαηπί. 1ά [απε εἰ νι]σης οπιπε Μαιιά ργαείεπί, πα] εο- 

ΥΗΠΙ ϱπάε {τΙ[Ι απΠΙΠιο αεδεν αμάατιας Πτ, 1ρΠ τεπαποῖαγϊ 

ἀεῦετε; αιιεπιαάπιοάιπι οοπίχα, οπιηῖα ἀρ[απι νεµεπιεπίες 

οΡ]εσίαίυτα τεπιιποϊατΙ οοπγεἠ]έ, αυῖα εἰ αἰἴφαα {α][α αᾱ- 

Ἰϊοϊεπᾶα. Γαπῖ, Ίπ [επεη{ί [απε ρατίϊοί]α ποπμι]]α 6οτπη, 

ᾳπαο εἰ το οπη (Τα {α][[ε νιάεραπίατ, τε[µππεης αάάῑΙ, αἶίας, 

Ῥταε[ογΙρο Ίαεο ε[ι αἰαναπι ᾳµαε ἀἰοεπάαε  Γαπί ρταίἶα- 

τΗΠΙ. Ίαπι πμπα ρταεἰκεγῖί, ]άρογαπ{αῦιις ρταίἶαςε, ἀείπάς 

1π 16ης, ππηπάε ρατατε ροου]επία ααἲ ε[οα[επία, αο ἀείῃ- 

οερ5 4ο οπιπΊΡιι, 4αε νιάθηίαχ, Ρο[ίεα ἆε ἴποίμῖ Ίποιτή- 

4ἱς, [εγπιοπε [αοΐο, Ρταείεν ἀῑείας αἰ]ῖας {6 ἀῑοίαναπι ρτᾶ- 

ας Ῥο]]σείαχ, ααδ ραιι]ο Ρο[ί αιἰίαχας 66. ΒΟχτο απ- 

ἆαπι απο Ῥταε[εγιριοπεπὰ,; αἰ]άε, ἀε εχεπιρ]ατίρις Ρρεπῖ- 

{15 ἀε]εγετιπί; αἰ]ααΙ νετο ποπ {εΠΙΙΠΙΠΟ Ρεπετο [οτριηί, 
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γένος, ἄλλα μὴ μεγάλα βλάπτη τ μὴ εὐανάληπτα, οἷον τὸ 

ψυχρὸν, ὄκου τοῦτο δεῖ. καὶ τὰ: μὴ µεγάλως βλάπτοντα δο- 

τέον ἐστὶν ἐνίοτε τοῖς ἐπιθυμοῦσιν αὐτῶν σφὀδρά καὶ µέλ- 
λουσε μισεῖν τε τὸν ἰατρὸν ἐκ τοῦ μὴ. λαβεῖν, ἀποσιρέφε- 

σθαί τε καὶ μηδὲν αὐτῷ. προσεάττονει πείθεσθαι. διδόναυ 
τοίνυν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔνίοτε τούτοις ἔνια τῶν ἐπιθυμου- 

µένων, «ἐαν. μὴ µεγάλως ὑπ αὐτῶν µέλλωσε βλάπτεσθαι, 

προλέγονιὰ μὲν ὅτι βλαβήσονται {485 ]. καὶ δίδωσιν αὐτὰ 

χαρίξεσθαί τι βουλόμενος τῷ κάµνοντι, πρὸς δὲ τὸ μέλλον 
αὐτὸν ἀνιαιτοῦντα παρ αὐτοῦ.τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις εὐπείθειαν. 

οἶδα γὰρ. ἐνίους ἐκ τὀῦ λαβεῖν πεισθέντας.. οὕτω γοῦν κα- 
γω πόλλ ἔδωκα ψυχρὸν "ὕδωρ: ἐν ἐκείνοις τοῖς νοσήµασιν 

ἐν ος μετὼ µίαν ἡμέραν ἦν αὐτοῦ χρεία, τοῦτο μόνον τῷ 
κάμνοντυ Ἀαρισάμενος ὥς μὴ. περιμεῖναι τὸν ἄριστον και- 
θόν.  ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ βαλανείου καὶ οἴνου καὶ πάντων 
τῶν: τοιούτων . οἶδα. πραξας. εἰ µέντου μηδ ὅλως: δέοιτο 
μηδὲ μετὰ µίαν ἡμέραν τὸ νόσημα μηδενὸς τούτων, οὐ χρὴ 

χαρίζεσθαι τῷ κάµνοντι. βραχεῖαν γὰρ βλαβην ἐπανορθώ- 

[εἆ «π': πειίτο νοσαίο 6εΠεΥΕ, αἰῖα πε να]άᾳ Ιαεάαπί ααί 

16 ηοχα, ΠΟΠ {πεί]ο επιεπάαδῖ1, αἱ Γπ]ρίόάα, αλβ; Ίαο ορ 

εἰ, ΄' Χομ να]ἀᾳ Ιαεάεηπίία πη(ετάαπαι οχ]ρέπόα [απί, νε- 

Ἰεπιεηίες Τρία οἀρίεηίῖριςδ, αο ΠΠ αοοορετίηῖ,.  Ἠπεάίοιιπα 

ύαπα  ο[αγ1ς: απ. ανετ[α ςῖς. εἰ πι] αι ο]αδ. ραεοδρίαπη 

ου[εχναἰιχ]ς, δαν πεοε[ε Ἰπίεγάμμα εί απαείαπη 118 

εχορἰαία οοποεἆςταε, ΠΙΠ. πιαρήπι Γαπί ἀαἰτιπεπίαμν αἰ]α- 

Ίάταν Εγαεφϊιότίο ααἴεια αῦ 5 αθρτπα Ιαε[απι ἀπὶ, ἴουε 

1Ρ{. τα α[Ισαπα1 οαυ[α εα οοποεἀςσνε, [εά. ροβστηπι ἰο νΙ- 

οἶβα ,αΌ εο ρείείαε, πα ἵπ. το]αιιῖς ορεάἰοπίοαι {[ε[ο οκ- 

μρεαί: Πογ] ΕΠΙ ἀποδάαμι εκ θὰ πιεδϊοί ΠροεγαΠἰαίε οὔ- 

Γη εμίον ενα[/[ε. ΄ Που [απθ πιοάο εἰ εσο πιμ]{οίῖος Γεῖ- 

ρἱάαπα αθ1αἴα ἵπ 116 πιοτρίό εκ] ήραῖν ἵνι απίρας. ροβγιάϊα 

ε]ας {5 χο(μἰγεραίασ, 14 [ο]αἠι αορτοίαπἰ{ τα ἱβοαίας, ηέ 

ορίἰπιπα. {οὐ[[οεί ρτοβιπαμάἡ΄ ἴεπαριαδ ριαενεβίεγΊπα η [πια 1 ]-- 

{αυ νετο εἳ ἀα Ὀα]ηοί, νίΠο αἴφαα 14 Ρεμς; ὀπιπίρας΄ πια 

Γεοῖ[[ε :πιεπη ή. Ὑετααι {ἱ πιοτρας πες ροβιἰάία;. ποια 

Ρχοσ[αδ Ἱπαιαπα, α]]ο ἸΠοχαπ οροαῖ,; αορτοῖο; πθ(!α(1αΠ] 
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σασῦθαι δυνατὀν ἐστι τὴν μετὰ ταῦτα τοῦ κάμνοντος εὐπεί- 

Θειαν, τὴν 'ὁ οὕτως μµέγάλην ὡς τοι κίνδυνον. ἔσχατον 

ἐπιφέρειν ἢ χρόνου µῆκος, οὐκέθ οἷόν τε πρὸς τὸ δέον 
πάλιν ἐπαναγαγεῖν. γράφεται δὲ καὶ κατ ἄλλας λέξεις ἡ 

προκειμένη (ῥῆσις, μίαν μὲν τοιάνὺε" ἀλλ ιὰ καὶ μεγάλα 

ῥλώπιειν, οἷον χο. ὕκου δει, τοῦ δὴ τοῦ βλάπτειν ῥή- 

βατος ἐπὶ τοῦ τέλους ἔχοντος τὸ ν, καὶ ταυτήν͵ γε την .. 

φὴν οἱ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἴσασιν. ἑτέραν δὲ ̓ 7θαφὴν 

κ τα ἐν ἄλλοις αρειραφως χωρὶς «τοῦ ν τοιαύτην -ᾱ 

μη. μεγάλα βλάπτῃ ἢ μη. εὐανάληπετᾶ, οἷον Ψψυχρὸν ὕκου 

τοῦτο δεῖ. Γβούλειαε ο) ἡ προκειμένη λέξις ἡ μὴ ευύανάλη-- 

 πτα σημαίνξιν τὰ μὴ ταχέως ὑπεῖξαι δυνάµενα τοις βοη- 

θήμασι», ὡς ἔπανορθωῦ ἥναι τὴν γέγονυϊαν ήδη βλαβην. 

αλλά περὶ τούτου τοῦ πράγματος ὅσα περὶ τοῦ πρόδθεν εἰ-- 

πον ἀναμνησθέντας, [χφὴ]. μηδεμιάς ἐστὶ δεηύηναι γέω- 

τέρας ἐξηγήσεως. ο 
Ἶσ τει 

ειν λενε ὰς 
ι 

οοποεάεπάαπα; οχίσιαπι εηίπι ποχαπι Γαίπτα Ῥοβ]μαο Ίαπ- 

διεμί15  ορεάΙεπίία επιεπάαγε Ῥοἱετῖ; Ώοχα νεχο αἀεο 

πλαβηας, πἳ οχίγΘΠλΙπη Ρου]οπ] αι Ππ{εγαί απξ, ππογΡπη 1 

1οπ σι. ἔοπηριας ΡΓούισας, Πο. 11 ἆεπη ἀε]ενί εἰ ΤΠ ΡτΗΙ - 

Ἠππα τεὰΙδὶ Ρροίετ,. οῬοπρίίασ εἴἶαπι Ρτοροβία ΡᾶᾷΥ5 Ρε 

α]α νετρα, ΙΠΟ «ὐΙάεΠΙ πιοάο ο, [εὰά εἰ να]άε ποσεγε, 

πε ΓΠηρίάαπα, θα ορις εΠ, νόοθ Ἰαο βλάπτεύ, 1ὰ ε[ι 

Ἡοςετε, ν αρεμίε 1π Ἠπέε εἳ απο πάει. 1εοΙΙοΠΕΠΙ νε- 

ἴεγες εχρ]απαίογεδ ασπο[οἁπί, Ά]ίεγαπι 4ποφπο ἵπ α)ῖ8 

εχεπιρ]ατῖρας΄ ἀείταοία ν΄ Ἠίετα Πία {ο μαβεηίοην ΙηπνεμΙθθ, 

ᾳπαε πΟοἩ να]άε ᾿ποσεπί απί ποπ {αοιε επεπάαΡβΙ] πηοχα, 

πα {πρίάα, αρῖ Ἠαο ορια. 6Η”, να]ε απίεπι ρτόρο[ία οτα[ῖο 

απξ πόα΄ {ασ]]ό επιεπάαΡρ]]] ησκα, εα Πρπ]βσαγε΄ 4ααθ Πο 

οἵίο τεπιεᾶ({ῖς εέάετε 1θΔΗΕ, αξ Ἱπιρτεί[ία ]άπι Ἰαε[ιο Γ6ΠΙΟ-- 

νεαϊυτ.  Οείεζαπι ασ ἀε τα, ᾳπαεοαπᾳαο ρνῖας ἀῑσί τοπιῖ-- 

π][οεπΡρας, πα]]απα αἰαπι ΡΓαείεγοα πογᾶπι εκΡΙαΠπαοπεπα 

Ῥο[σεγε οοπγεη!ῖ, 
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Εὰ. Οµατί, ΤΧ. [Γ482.] Γά. Ῥα[. Υ. (494. 495.) 
θ’ ΄ 

. 

ο / μά ϱ ” .« 7 

Ζίσοδοι, λόγοι, σχῆµα, ἐσθὴςᾳ τῷ νοσοῦντι, κουρὴ, ὄνυχες, 

ὀσμαί. 9 Μο 

"Τούτων τὰ μὲν ἄλλα πάντα προφανῶς ἐπὶ τὸν ἑατρὸν 
ἀναφέρεται, μεταξὺ ὃ᾽ αὐιῶν παρεγκε[μσεον, τῷ νοσοῦντε, 

παρὲχεν τινὰ ζήτησιν, ὄθεν ἔνιοι. παντάπασικ. ο ον αὐ- 

τὸ προσεποιήδαντο μηδ᾽ ὅλως ἐὐρηκέναι Γραμμένο, ἀλλ 

οἵ γε παλαιοὶ τὼν ἐξηγητῶν ἴσασι καὶ ταύτην τὴν γραφήν. 

ἴσως ὃ᾽ ἄν τινος ἐὐπορήσαιμεν εἰς αὐτὴν πιθανοῦ, ππροθε- 

πισκεψάμενόν τὼν εἰρημένων ἕκαδτον ἰδίᾳ. καὶ πρώτας γε 

τὰς πρὸς τὸν κάμνοντα τῶν ἑατρῶν εἰσόδους. (495) ὅσαυ 

κἐχαρισμένως ᾽αυὐτοῖς Ὑίνονται, τιγὲς ο ὲν Ίο ἑνακλείφθαε 

2ομίδουσιν ὑπὸ τῶν πολλᾶκις αὐτοὺς ῥρωνεαμ, ἔνιοι δὲ πάνυ 

τούτῳ σφὀδρα χαΐρουσι». ζαερο). δε τινες εἰσιν οἳ μέχρυ 

τοσούτου µωραίνουσιν, ὡς καὶ τοῖς ποηιωμἐνοες ἐπεισιέναυ 

μετὰ ψόφου ποδῶν, φωνῆς μείζονος, ὦφ ὧν ἐνίοτε διεγερ- 

Αν όλως μον ως. 

πιγοιέιςς ΓΕΥΤΙΟΗΕΡ : ᾖβιτα : ο σμα Ὃ μα, Ἱεδπ[ιγα, 

μπβιες, οᾷοΥ 65. | 

Ἐκ 19 οπαπῖα γε]φπα ρχοσυ] ἆμδίο αἆ πιεάίσιπα τΤε- 

Γεγαπ ας, [εὰ ΙΠῖεγτεα Υοκ Ἠαεο ροβία, αεργοαπῖ, ἀπρί- 

ἰαἱίοπεπι ααπάαπα οχοῖίαί. Ὀπάε αι]άαπι. εα, ρεη]ϊμς ᾖε- 

ἱγαοία Γε[ς πεφιΙα(ιιαπα θα. Ἱηνεπ][α [ορἱρίαπι ἀἰ[πια]α-- 

χαπί, Γεὰ νοιιβΙΠιπά ἀπίεγρτείες Ἰαπο. απσᾳαςε 1εοίίοπεπι 

αἁ ηλ αηί,  Ὑεγαπα Βησα]α  ἀῑοία, ρατι]ου]αἰἶπι Ργία5 οχρει- 

ἀεηίεδ., Γοσία[ῇις αι] νον]βμα]]ε αἆ 1ρίασι 1μετργείαη- 

«4 απη. παςίί εΓἴπ1μ8.. ΕΙ ρεῖπιο απ]άεπα, Πίκος ππθ({οΟγ 111 

αἆ πορτα. ϱΙΠοδοιη ο 1ρῇ.ργαίος {αοϊμηῖ, [Πᾳαἱάεια ποι-- 

μα]! αορτί α [αερίιφ νι[ομίρις α[ιοί [ο πιοἰε[ίία, ορίηα-- 

ἴαπτ αλ οοπίγα οΥοΡγο {ο νὶάετί πιαρπορετο Ἰαδίαμίυγ. 

Οιάαπι απίοπα πιοδιοί Γαπί απἱ εο πίᾳαο Ἱπ[απαπί, τί 

οἰῖαπι 1 ἀογηπεπίμπα οοποἱαγο [Πγερεηίεν ρεάίριςδ απί νο- 
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Εὰ. Όἶανε. ΙΧ. Γ492. 490.1 Ἐὰ. Ῥαῇ. Υ. (405.) 
θέντες οἳ νοσοῦντες αγανακτοῦσί τὲ πρὸς αυτοὺς καὶ ῥε- 

βλάφθαι τα μέἐγισιά φασι. ἅπαντ οὖν ταῦτα προορᾶσθαυ 

χρὴ ἑατρὸν, ὡς μήτε κατὰ καιρὸὺν ὃν οὐ χρὴ κρασί 
μήτε πρθπετως, μετὰ ψόφων πολλών καὶ φωνής µεγαλης ἢ 

βαδίσµατος ἀσχήμονος ἢ βλέμματος ἢ) ὅλως οὐτινοσοῦν τοι- 

ούτου. λόγοι. πῶν µεγίστων ἐστὶ καὶ τοῦτο πρὸς τοὺς κά- 
µνοντας ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἤτοι προσηκόντως ἢ οὐ προση- 

κόντως τι γινύμενον. ἔνιοι μὲν γὼρ αὐτῶν ἐσχάτως εἰσὶν 
ἀβέλιεροι, τοιοῦτοί τινὲς ὄντες οἷον ὁ Ζεῦξίς φησι ὑπὸ Όακ- 
χείου γεγράφθαι [455]  Καλλιάναμτα γεγονέναι τὸν 11ρο- 
σίλειον ἐν τοῖς απομγημονεύμασιν «ΣΙροφίλου τε καὶ τῶν ἀπὸ 

τῆς οἰκείας αὐτοῦ. νοσοῦνιος γάρ τινος, εἴτ εἰτόντος τῷ 

Λαλλιάνακτι, τἐθγήσομαι, φασὶν αὐτὸν ἐπιφωνῆσαι τύδε τὸ 

έπος 

Σὲ μή σὲ «Ίήτω καλλίπαις ἐγείνατο, 
ε , οφ 3α Ἀ ” 3 Επ... , 
Ζτερω δὲ ταύτο τοῦτ εἰπόντι φαναυ 

Λάτθανε καὶ ΙΙάτροκλος, ὕπερ σὲο πολλὸν ἀμείνων. 

οΙ{εταη{ςΒ, Ἱησγεζἰαπίατ, οὗ αμιαθ. εχρεγσείαο(ϊ αερτοᾶ εἲ 

1115 πα [οαμίαγ εἳ πιαχίπια [6 Ίαε[ος ε[ἴε εοπαιπεταπίας, 

Ἠπεο 1ΡίίΠγ οιηπία Ρχονἱάθγα πιεᾷῖοιπι οροτίεῖ, πί πεφαθ 

ΠΟΗ 1Η ΤΕεΠΙΡΟΤΘ αεοεᾷοί, πεπε ρείπ]απίες. οαπῃ πια]{ο 

Ππερῖϊία ἐἰ εἰαία νοςο αί Ἱπορί[α αι αἀ[ρεοία απί α]ἴπο 

Ῥτοχ/απι Ἠα]α5ηηοςΙ 1ΠάςςοΤοΟ.. ΒθΥΠΙοΠθδ. ἸΤπίεν Ργαςοὶ- 

Ῥαα [πω εἳ, 11 . ομΗ1 4εστῖ α πεαϊοῖς τεοίβ απί πο γεοίε 

{4οἱ1:  φὐ]άαπι εΠῖπα,, ΓΕΓΠΙΟΠΘ5. ΓΠΠΙπιο {αἰαῖ [απἳ,  ἴαιεν 

(απε, αμαἱοπα Ζεισίς,  Ῥαοσ]μίο. [οπίρίιπα εἰ (ε[αίατ, 

(Ἀλ]απασἰα. {με Πετορ]μί]ευπι, 11 1ργο ἆε πιοπιογαΡί]1Ῥα8 

Ἠετορλί]ϊ εἰ. ε]ας Γεείαε Πμάιο[οταπι, Ἠϊε αορτοϊαπίϊ οιιῖ- 

ἆαπι αίητο, ἀῑοεπίΙ, πιοχῖαὶ, Ἠου ΕΒΥΠΙΕΠ τε[ροπἆεπς [ιουί-- 

ημ1 Πο {6γ ΙΙ : 

Ῥι]ε]ίγα εἰ Ρεἰἰε ππίεαπς πὶ[ῖ τε Πιαῖοπα ετεα[]εε. 

ΔΙειΙ 4ποφπε πιογίατ ἀἰσεμΗ, τε[ροπά1[ε : 

Ει Ῥαιγοείις οὐΐεν φαιά ἴε ρΥαε[ζαμίίογ 1ρ[ο. 

6ΑΙΕΝῦ5 ΤΟΛΙ. ΧΙΙ, ΡΛΗ6 ΙΓ, κ 
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ἔνιοι δὲ τῶν. νῦν ἰατρῶν, εἰ καὶ μετριώτεροι Καλλιάνα- 

κιός εἰσιν, ἀλλὰ τραχέως καὶ αὐτοὶ προσφέρονται τοῖς νο- 
σοῦσιν ὡς µισηθῆναι, καθάπερ ἄλλοι τινὲς ἐξ ὑπεναντίου 

δουλοπρεπώς κολακεύοντες ἐξ αὐτοῦ τούτου κατεφρονήθη- 
σαν. ὥσπερ δὲ οὐ χρὴ µίσους ἅξιον φαἰνεσθαι τῷ κἀμνοντό 
τὸν ἰατρὸν, οὕτως οὐδ᾽ εὐκαταφρόνητον, ἀλλ ἐν τῷ φιλαν” 
θρώπῳ καὶ µετρίῳ καὶ ἠδεῖ σεμνὸν φυλάετειν. εἰ μὴ γὰρ 

ὥσπερ Θεόν τα ὁ κάµνων Θαυμάσειεν, οὐκ ἂν ὁ άμνοων 

εὐπειθὴς γένοιτο. βέλτιον οὖν ἔδιι μήτε κολακεύειν εἰς το- 
σοῦτον ὥστε καταφρονεῖσθαι μήτε ἄγροικόν τὲ καὶ τραχὺν 

ὑμοίως Ἀαλλιάνακτυ. γενήσεταυ δὲ τοῦτο φηυλάώετοντος μὲν 
ἕν τε τῷ βλέμματι καὶ τῷ φλέγματι καὶ τῷ παντὶ τοῦ σώ- 

µατος σχήµατι τὸ σεμνὸν τοῦ ἐατροῦ, ἐκδιδάσκοντος δὲ τὸν 
κάµνοντα πείθεσθαι τοῖς πραττομένοις ὑφ ἑαυτοῦ. πολλοὶ 
ὃ᾽ εἰσὶ λόγοι Καὶ σου παραδείγματος ἕνεκεν οὐκ ὀκνήσω 
παραθέσθαυ τινα. δυνήσειαι γὰρ ὁ ἑατρὸς ἐπὶ προοιμίῳ 

πιθανῷ μὲιὼ ταῦτα πρὸς τὸν κάµνοντα διελθεῖν ὅσα περὲ 

Οεἴεγιπα απϊζαπα Ἰπι]άςοε {επιρο[ία[] πηοβ]τοῖ, εἴ[ι πιοᾷεχᾶ- 

ἰἴογες (αἱ ]άπαοίε Ππι, α[ρέγο ἴαπιομ. αἱ 1ρ[ εΓθα”Ἰάροσα- 

ἰο [ο σοτιΏί, αὖεο αἱ οὐίο 1ρῇς Ππί, Ποιί αἰΦ ΕΙ ο ουη- 

ἱγαγῖο Γεγνιίεν αἀιι]αι/ος ου 1 ἐρθαίαι οομ[θιπ{αϊ ΓΠεγΠ{, 

Οεπιαάπιοά ἁπα αιἰίεπα αθβρτο πιεζΙοι οὐϊο[απι ν]άθει πο 

εοπναμήῖ, ία πθφιο οομιεπιπομά πι, Γεὰ Παπιαπα5, Ἰποᾶθ- 

ταῖιθ [αανίσφιε «παπα Πες σταν{ἰαίεπα΄ οἶαπι Γεγναγε΄ ἀεβεῖ. 

ΝΙΠ οπίπῃ ΠποᾷΙοΙΠΙ αεσε; αἱ ἀδα ΄απεηζκα΄ αἁπηάτοατν 

πίιπ( παπα 1] ρταεσορι]ο ορίεπιρονανονί, ΑπιΙαππνπΗΗ 

Ἱρῖίας Γπ6ιΠξ ἨθφΠε αἆθο πεϊοάπι [6 Γαραήτίετε αἴφιιθ 

αἀπ]ατῖ, πὲ Γαἳ οοπ{θππίπι ρατίας, ' Πέις ΥΓΡΑ Ρετῖηάα 

αἴαο 0αἱαμασίοπι [ο πα[ίοιπι αἴηιο α[ρογαή εχΠίρονε, 

14 Παι απίοπι, Π οἱ αὓ αἀ[ρεοίι εἰ νους εἰ οππί οοτροΓῖδ 

Μαδίτα πηοδἰοί ρταν]ίαίοπι τοαἰῖηεαί αθρτοϊαπἴεπ(ιιο 18 

Ύπαο Τρίο ργαοοῖρίαϊ ἩΙΟΓΕΠΙ βετετο εὐοσθαῖ. ΦΕΓΙΠΟΠΕΡ 

νθχο Π]Ι[οχππος [απε, Ερίαιια οκεπιρ]ί οαι[α αἰ]πεπῃ 

ΡΓΟΡΟΠΕΓΘ Π]ο ΠΟΠ ῬϊσεΡίε, Ροἱεχῖ [απς πιεάϊοιιθ α Ργο00θ- 

Πο γΥενΙΠιπ εκον[ας οπιπ]α ο ἄεῖποερβ αορτοϊαπἰϊ 16- 
’ 



' 

ΚΑΙ Γ44ΠΠΝΟΣ ΕΙΣ 43ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 147 

Γὰ. Οἶαηί. ΙΧ. [445.] Εά. Ραΐ. Ύ. (405.) 
τῶν τοιούτων “Ιπποκράτης ἔἸραψε, πι μὲν ἐν τοῖς ἄφο- 
θισµοῖς εἰπών: δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα 

ποιέοντα, αλλα καὶ τὸν νοσέοντα καὶ τοὺς παρεύντας ἔξω- 

Όεν. ἐν δὲ τῷ πρωτῳφ τών ἐπιδημιῶν ἡ τέχνη διὼ τριῶν, 

τὸ νόσημα, ὁ νοσέων, ὁ ἰαιρὸς, ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νοσήµατε 
τὸν γοσέοντα μετὰ τοῦ ἰατροῦ. «καὶ ὡς τριῶν ὄντωνν ἔα- 
τροῦ καὶ νοσήµατος καὶ κάμνοντος, ἐων ὁ νοσῶν ἑάσῃ µό- 

νον πολεμεῖν τῷ νοσήµατι τὸν ἰατρὸν ἡἢ καὶ πρὸς αὐτὸ µε- 

'παστας ἐναντιοῦται τῷ ἰατρῷ, συμβήσεται γικηθῆναι τὸν 

ἰατρὸν ὑπὸ τοῦ νοσήµατος. ἐὰν δὲ καταλιπὼν τὸ γύσηµα 

σύμμαχος κατ αὐτοῦ γένηται τῷ ἰατρῷ, μεγάλην ἐλπίδα 
τῆς νίκης ἔσεσθαι δυοῖν ἀνθρώπων πρὸς ἓν νόσημα µαχο- 
µένων, ὡς τό γε ἐναντίον ἔμπαλιν ουδεμιᾶς ἐλπίδος έσται 

παρεκτικὀν, ἐων ὃ κάμνων μετὰ τοῦ νοσήµατος γενόμενος 

ἐναντιῷτο τῷ ἰατρῷ". μονωθεὶς γὰρ ἂν οὗτος ὑπὸ τῶν 
ὁνοῖν νικηθείη ἄν. ἀρκεῖ σού τὸ παράδειγµα τοῦτο, νοῆσαυ 

δυναμένῳ κατὰ τὸ παραπλήσιον ἕτερα πολλὼ τοιαῦτα τῷ 

νοσοῦντι γίνεσθαι πρὸς τών ἰατρῶν, οὐ μόνον δὲ τῶν λεγ- 

/ 

οεη/ετο, φας. ΙΠ Ίαπο τεπι αἳ Ἠ]ρροοταίε Ίχαδτία [απί: 

ΡΓΙπιο ϱ]άεπι 1π αρ]ιογί[ηῖς τα ἀῑεεπίε: ορογίεί απίεπι 

ΠΟ αποᾶο [ε 1ρ{ΗΙΗ εκµίβεγε εᾶ, 4υάθ ορογίεί, {αοιεπίεπι, 

[εά εἰἴαηι αεθτάπι εἰ α[μίεπιες εἰ εχἰειίονα; εἲἴ Ιπ Ρτῖπιο 

4ε πιογρῖ5 Ρορα]ατίρης: ἀπ Ῥεγ ἴπία, ΠΙΟΓΡΗΦ, ἁαερτοῖα», 

Ὠιθάίουδ,  Αάνεγ[ατί ΠΙοΙΡο αοερτοίααι Ώπα ΟΜΠΙ ΠιεΙοο 

οροσίεί. . Οπππηφιιο {τε Επί, πηεάίοιιδ ΠποτΡίΙ5 εἰ 4ερτο- 

15, {ἱ πιεάΙουα [ο]απα ο Πιογθο ρηρπαπίεπι΄ 465εγ ἆ4ε- 

ἑεγαῖ, νεὶ εἰἴαπι αἆ πἹοτΘΙΠΙ ἰγαπε[ιδίεης πιοᾷισο τερηςπεῖ, 

ΥΠΘ(ΙΟΗΠΙ α ΠΙΟΙΡΟ Παρεγατί οοπΙ1ηρεί, Αἲ Π ΊΠΟΥΡΟ Τθ- 

Ἠοῖο, πιεἀῖσο Γαρβάταηι οοηίνγα λαπι Γεταίς ἀποῦιις Ἠοπῖ- 

πηΊρις οοπίτα Πάω ΠΙοΓΡΙΠΙ ρυσπαπίρς, Παϊατας ν]οίο- 

τς Ἠ]άσηα [ρες ε{ἰ; Ποιί ο σοπἰτανίο ἀο[ρεγαπάαπι Πε, 

8εσε; α ΠΙΟΙΡΟ βαης πιεᾷῖσο αἀνογ[είας: [ο]ᾳς επῖπι 1Ρ[8 

τελεί, α ἆποδι5 Ποβῖρις εκχριρπατί ροϊετή. 1ά εχεπι- 

Ῥ]απ ΠΡΙ [αι ε[ίο; α [ΙΙ επῖπι πιππ]ίου 14 6επις α]1οΒ 

{ετπιοπες οορίίατε ροἰετῖ α ππεᾶϊοί οὔπι αεστο[ῖ Πετί, 

κ ἃ 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [48ᾷ. 484.] Εά. Ρα. γ. (405.) 
θησομένων λύγων τοῖς κάμνουσιν ἐπὸ τῶν ἑατρῶν τοιαύ-- 
την εἶναυ προσήκει τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος τῆς 

φωνῆς καὶ τὸν τύνον καὶ τὴν ὕλην απὀκριοιν ανάλογον εἷ- 

ναι τῇ διανοίᾳ τῶν λόγων. εἰ δὲ καὶ πεπαιδευμένῳ διαλέ- 

γοιτό τις ανδρὶ, καὶ μετὰ τοῦ μὴ σολοικίζειν τὲ καὶ βαρβα- 

ρἶδειν. καὶ γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων εὐκαταφρόνητου τοῖς κά- 
µνουσιν οἱ ἰατροὶ φαίνονται. σχῆμα. καὶ τὸ σχῆμα τοῦ 

σώματος ὅλου κατά τὲ τὴν εἴσοδον καὶ τὴν καθέδραν ὁ ἰα- 

τρὸς ἐχέτω, μῆτε ταπεινὸν, ὡς εὐκαταφρόνητον εἴναιν μµήτὰ 

χαυνότητά τινα παὶ ἁἀλαξονείαν ἐνδεικνύμενον.  ἔνιοι μὲν 
γὰρ ἀνατεταμένου καὶ πλατεῖς εἰσίασί τε καὶ καθέζονταν, 
ἔνιου δὲ διατεθρυμμένου, τινὲς δὲ ἐγκεκυφότες καὶ ταπεινοί. 

φεύγειν οὖν ἁπάσας δεῖ τς ὑπερβολὰς καὶ πειρᾶσθαι µε-. 

σον αὐτῶν εἶναυ. εὲ δὲ ποτὲ κατὰ τὸ σπάνιον ὃὁ κάμνων 
ῃ ’ μ ο, ΜΑ 9 ’ ᾿ Δ Φαἰνοιτό σου φιλοταπεινός τις, ἀπὸ τοῦ μέσου [484] βραχὺ 

πρὸφ τὸ ταπεινύτέρον ἄμεινόν ἐστι σχηµατίζειν ἑαυτόν. εἰ 
ὃ᾽ ἐναντίως ἔχου, «Καὶ σι .τάναντία ποιήσεις ἐπὶ βραχὺ, 

τοῦ µέσου τὲ καὶ παρὰ Φφίσιν ἐφ ἑκάτερα παραχωρῶν. 

Νο [ο]απα απίθπα ΓΕΓΙΠΟΠΙΠΙ α Ἠλοά]οῖςδ οΙ1Π1 αεστῖς ΓαοΙεΗ- 

ἀογάπι ἰα]οι ο[ᾗο Γεπίεπίϊίαπι οοπγεπῖς, [εὰ οἰίαια νοοίθ 

ππαση] ιά μοπα. οἱ ἵοπαια εἳ οπησπι αοἰἴοπεπ [οη[6ηίΙας 

γε[μοπάετο [6 ΗΙΟΠΙΙΠΗ. Οοἆ { ααὶς οιπα ετιστίο νΙτο 

εοἱοφααίις, πο [οἰοεοι[ηής βατραν][μηῖδαιιο αἰαίατ, σανείος 

παπι οχ. Ίου πηρα]οί αερτοἰῖ [ρογπεπαί νιάεπίαγ. Εἰραγα. 

Ἐι (ραταπα. οογρογῖδ ἰοίίαφ 1π. Ππίγοσιπάο αἴφιο [οἀεπᾶο 

πηο]οιδ, Ἠσιο ἨηΙ]επ Ῥχας [ο {εγαί, τα οοπΓεαΙα 

ππεγεαίασγ περα Γαία αποάασπι αἴηιο αγγοραπία {ΠΥΡοΠΙΕΠΙ, 

ΟιἩάαπι ϱΠΙΠ1 οχίοπΙΙ αο Ῥραϊεπίεδ Ἰπίτοειπί αὖ [εάεπί; 

ΠΟΠΗΙΙΙΙΙ [γαςίΙ οἱ πλο]]εδ; αλ νενο Ἱποιγνί αἰιιε αμ]6οῖ. 

Παφιιο οΊης5 οκοε[ι. ἀενιιαπα{ Γιπῖ οἱ Ἰπίεν εο5 ππεζ[ο-- 

οτθΙη οἶ[ο (επίαπάα ε[ῖ, Οιιοά Π ποΠπΙΠᾳ Παπ, ΤΟ ἴ8- 

πηον 14 ενεμῖί, αεσες Παπ ἰαίεαι εί αὐ]εοίίοπειπα 1811-- 

ἆαπι αππαγο ρὶ νιάεαίασ, α πιθζΙοσγίαίο αἆ Παπαῖ]ας ἴα 

ρα]άῦ1. ἆο[οοπάθγο ἸπΙΠΙογεπΙ ο {6 1ρ[απι εἴπησογο [α- 

ἐπ Πιο. Αἲ Π ο οοπἰτατίο [ε[ο Ἰαδρεαί, οἱ {απ οοπίταν]ᾶ 

{αοῖίο, }ραι]απι α ππεζΙοονῖ εἴ α παίιιχα]ῖ Παία αἆ αἰίοι-- 
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Εὰ, Οµασι. 1Χς [491.] Εά. Ρα[. Ὑ. (400.) 
ἐσθής. καὶ αὕτη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔστω μέση, μήτὰ 
πολυτελὴς, ὡς ἀλαξονείαν ἐμφαίνειν, μὴτὲ ῥυπαρὰ καὶ πάνυ 

ταπεινή" πλὴν εἴ ποθ᾽ ὁ κάµνων αὐτὸς εἴη τῶν αμετρύτε- 

ϱον ἡἢ τὰ πολυτελῆ φιλούντων 3) τοῖς ῥυπαροῖς ἠδομένων. 

ἐπὶ τούτων γὰρ ἀπὸ τῆς µεσότητος ἐπὶ τὸ τῷ κάμνοντό 

φίλτερον ἀποχωρήσεις, ὕσον ἂν εἰκάσῃς ἐσεσθαί τε σὺμ- 
Κιετρον τῷ κνοσοῦντι. διὼ µέσου τοῦτ ἐέφην ἐγκείμενον 

απορίαν παρέχειν' εἰ δέ γξ κατὰ τὴν αρχην τῆς ὅλης ῥή- 

Ἴσεως ἡ) τὴν τἐλευτὴν εἴρητο, σαφὲς ἂν ἦν ὡς ἅπαντα ταῦτα 

τῷ νοσοῦντι κεχαρισµένως προσήκει πράττὲιν τὸν ἐατρὸν, 

εἰσόδους, λόγους, σχῆμα τοῦ πανεὺς σώματος, ἐσθῆτα, 

κουρὰν τριχῶν, ὀνύχων συμµετρίαν, ὀσμήν. ἐπί τὲ γὰρ ἐέσ- 
ὀδων ἄλλη πρὸς ἄλλον ἐστὶ τῶν νοσούντων ἡᾗ συμμετρία, 

καθότι πρόσθεν εἴπεν, ἐν δὲ τοῖς λόγοι ὡσαύτως' οἳ μὲν 

Ζὰρ μυθολογοῦσι τοῖς ἰατροῖς ἤδονται, τινὲς δὲ ἀνιώνταν, 

καὶ τιγὲς μὲν σεμνοῖς λόγους, τινὲς ὃ᾽ εὐτραπέλοις χαίρουσι- 

καὶ περὶ τῶν σχημάτων τε καὶ τῆς ἐοῦῆιος αρτίως Σἴρή- 

π{γαπα Ἰαΐμς ἀεο]ηαῃς, Ὑεβῖς Τε Πρία οαάεπι Σαΐῑοπθ 

πιε(ἰοοχγῖ ε[ο; ποφιιο να]άο Γιπίποία, αἱ αγγοσαπ[]αΠα 1Η” 

ἀῑοεῖ, πθηιο [οχαῖάα εἰ πϊπίαια ν]ῖδν ΙΙ Π 4οσετ Τρία 

Ἱπηπποςεταίίας, ααἲ Ῥτείἰίοία νεβιπεπία αππεί απ Γοτ/1ά1δ 

οΡ]εο[είαχ: ἴππο οπίπι α πποζἰοοτίίαίο αἆ ἀλαά ᾳποά αε- 

βτοίο πιαρὶς Ῥ]λεσαί ἀε[οεπαϊίο, «απαίοπας 14 ἸαπραεΙ 

απγ]άετο οοη]εοίαγα α[οοιίας {πετ ἩΠάπο αρρε]αίἹοσεπι, 

πεσγοίαπἰά, τοµφιαίς ἀπιοτ]εσίαπα, ο) [οαγ]ίαίεπι ο[αυἆετθ 

Πάργα ἀῑκί, αἲ Π ΠπΙΙο [εγπιοπῖς ααἲ ἵπ μα Ρο[ία Γογεῖ 

ΤΗ] ρ]απο ἀπριαΙοπὶς αεί, οιηπία Ίπαεο [οι[]οεί, αἲ 

πορτοίαμ!ϊ ]πουμάίονα [απί, πιοᾷίσο εἴἴο ργαε[ίαιάα, 1πίτοϊ-- 

15, [εγπιοηςς, Πσιγαα ἰοίῖις οοΓροχῖς, γε[ίοπι, {ου [αγαπι 

σαρή]οναα, πησαϊαπη ἀθοσπίοπι πιούμπα, οἀογεπα. Τοπία 

1 Ππίτοῖία αἰῑμς απ αλαπι αοστοἰαπίεπι, τί ραπίο απία 

Ρο[αἵπιὴς, πιο ο, ΤΠ Γεγπιοπίρας Πίου: ΠΟΠ] 

εΙΠ πιε]οῖς {αῦε]]αδ πατταπίρας ἀε]οσίαπίας, ποππαά 

«ο Τα[άιαπίς αλῑηαί σγανίριις οἳ [ουδ [εΓπιοπίβιις δαιι- 

ἀεπέ, αἰφαϊ {αοοί εἰ Ἱερίφϊ. ῆϊ ἆε Πριν] οοσροσῖ8 εἰ 

' 
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Εὰ. Όἶνατε, ΤΝ. [484.] τὰ, Βαῇ, Υ. (105.) 
ται τίνα τρόπον ἐσεοχάσθαι χρὴ τῶν ἠδέων τῷ νοσοῦντο.΄ 
κουρὴ τῶν τριχῶν. ἡᾗ κουρὰ φύσει μὲν ἀρίστη γένοιτο ἂν, εἰ 
.στοχάξοιτο τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν ὑγείας ἄλλοις γὰρ ἄλλο 

προσήκει. τοῖς νοσοῦσι δὲ τὸ τῆς κουρᾶς εἶδος οὐ τατὸν 

ἅπασιν ἡδύ. στοχάδεσθαι τοίνυν σὲ χρὴ καὶ τούτου, πρὸς 
τὸν ἰατρευόμεμον ἀποβλέποντα, καθάπερ ἐπ ᾽4ντωνίνου 
τοῦ Κομμόδου πατρὸς ἐποίουν οἱ συνόντερ ἅπαντες ἐν χρῷ 
κειρόὀµενου. «Ιούκιος δὲ μµιμολύγους αὐτοὺς απεκάλει. καὶ 
διὰ τοῦτο πάλιν ἐκόμων οἳ µετ ἐκείνου ὄνυχες  πηλίκους 

εἶναι χρὴ τοὺς ὄνυχας τοῖς ἰατροῖς αὐτὸς ἐδίδαξεν ἐν τῷ 

κατ ἐητρεῖον, συνάπτων αὐτῶν τὴν σωμμετρίαν ἠδεῖαν εἶναι 

τοῖς ὁρῶσυ. περὶ δὲ τῶν χώραν ἐχόντων ὀνύχων ἤ τν 

τοιοῦτο, καθάπερ γε καὶ περὶ τῆς ἐν κεφαλῆῇ τῶν τριχῶν 
ἁλωπεκίας  ὀφιάσεως οὐδὲ λόγου δεῖται. ταῦτα }ὰρ ὡς 
Ίδη παρὰ φύσιν αἴσχιστόν ἐστιν ἔχειν ἰατρᾷ, καθάπερ γε 
καὶ ἀρθρῖτιν ἰσχυρὼν ἤ το τοιοῦτον ἕτερον. ὀδμή. καὶ τῆς 

ψε[Ηπιθπ[]ς, «ποπαπη ραοίο Ἰποιπάίονα αερτοίαπ!ῖ οοπ/ίοεγο 

οροτίεαί {πργα οοπιρτεπεη/{απι ο. Τοηπ[ατα οαρί]ογιπη. 

Τοη/[αγα παἰατα]τεν ααἰάεπι ορίῖπια {αος, Π αἆ οαρῖῖς 

Γαπ1ιαίεια οοπ/[εγναπάαπα Πα: αἱ οπ]πὶ αἰῖα [οπ[αγας [ρε- 

οἷεδ οοηγεηῖ!; αθρτοῖῖθ ν6γο ἨΟΠ οπηΠΙΡιι5 Ίάεπῃ {οη/αγας 

δεπιφ ρ]ασεί. Ἠοο Ισίίμς ἴε «ποιο οοηπβάστανο ορογίοῖ 

ε]δ, απεπα ππεάἰσατίς, ταΙοπθιη Ἰαρεπίοεπι, 4 ποπηα ἁ πιο απὰ 

Απιοπίο Οοπιπιοάἱ ραΐνα Ἱπιροταπίε ΟΠ1ΠΟΦ εἶας Γαπι]αγον 

{αοιεραυί, αἆ ουίοπι π[αιε ἀείοηΠ. Ἰωιοῖδ νεγο εος πιῖ- 

πιο αρρε]]αβαί εί Ιάοίτοο ταγ[απα, αιῖ ομπι Τρίο νεν[α- 

Ῥαπίαγ, οοπ]απΙ παἰτνεταπί, Ὀπρις. ΘΟµμαπίος ππεζ]οῖθ 

απρυες ε[ε οροτίοαϊ, 1ρ[ε Ίπ ντο 4ο αβεηςῖδ 1 πιε(1σᾶ-- 

ἱτῖπα εἀοσοσῖε, 1]]αά αἀάειδ, Πρίογαπα ἀεοεπίεπι πού πι ο]-- 

[ρεείαπ!ῖρις ο[ε Ἱποππάμπι, Όο ππραίρης απίοπ, [οαβίς, 

οί απο αἰἱο 14 ρεπας νο α[εο[ῖ, απειηαάπιοάαπι εἲ 

ἆο Ῥίογαπα οαρίῖφ α[Πεοιῖριαδ., αἱορεοῖα [οἴ]1οεί εἱ ροντὶρίπε, 

ΏθφιΙθ Γ6Γππο {αοϊεπάας ε[ὶ: Ἰαςο εηῖπα πί ]απι ρταείο; Πᾶ- 

{πγαπα ππεζίομπα ραἰῖ, Πουί εἰ πιο ατσιἰαγοπι ΥεΠε- 
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Εά. Οµατι. ΣΚ. [454. 485. ] Εὰ. Ρα[. Ὑ. (405. 406.) 
᾿ οὐμῆς τοῦ σώματος ὅλου καὶ τοῦ στόματος {ἡ μέν τίς ἐστιν 
ἐνίοις φύσει μοχθηρὰ, καθάπερ γε καὶ ἄλλοις τισὶν ἄμεμ- 

πτος, ἡ ὃ ἐξ ἀμελείας ἐγγίνεται, μηδὲν ἡγουμένων ἅμαρ- 

τάνειν τῶν ἰατρῶν, ἐὰν Ίτοι σκύροδον ὴ) κρομμύων ὄδοντες 

ἐπισκοποῦνταυ. τοὺς νοσοῦντας, ἐπὶ δὲ Αοῖντου τοῦ κατὰ 

τὴν πατρίδα ἡμῶν ἰατρεύοντος ἐν Ρώμη καὶ τοιοῦτό τι 
συνέβη. μετ ἄριστον ἐπεσκέπτειό τινα τῶν πλουσίων τὰ 
καὶ πολὺ δυναμένων ανδρών, ὄξων οἴνου σφοδρώς, πυρέε- 

των οὖν ἵκανῶς ὁ κάµνων ἅμα κἐφαλαλγίας καὶ διὰ τοῦτο 

μὴ φέρων τὴν ἐκ τοῦ οἴνου προσπίπτουσαν ὀσμὴν αξίου 

προσωτέρω χωρῆσειν τὸν Κόῑντον, ανιᾷν αὐτὸν ἐξόζοντα 
σφοδρώς οἴνου. ταῦτα μὲν οὖν ὁ κάµνων ἐφαίνετο μετρίως 
λέγειν. ὁ Κόϊντος ὃ᾽ ἀβελτέρως αὐτῷ προσενεχθεὶς ἐκέ- 
λευσεν: ἀνέχεσθαι (496) τῆς ὀσμῆς. καὶ γὰρ ἑαυτὸν ἔφη 

τοῦ κάµνοντος ἀνέχεσθαυ πυρετοῦ ὄξοντος, εἶναι ὃ᾽ οὐκ 

ἴσον ἢ πυρετὸν 3ὴ οἶνον ὀσμᾶσθαι. ἕτερον ὃ᾽ ἰατρὸν [155] 
ἐπὶ τῆς ᾽ἡμειέρας Ασίας οἶδα δύσωδεις ἔχονια τὰς µάλας 

πηθηίΙογετη οἵ α)αιῖά ε]αδπιοάί α πιά (ατρίΠπιαπι εΠ. Οἆου. 
Ῥοττο Ίοίῖπθ οοτροτῖς οἶον εἰ ογ ργαθοῖριαε ποππιι]]16 

αιάεπι παίητα ρα ]άας ε{[, «Που αῖς ααϊριιςάασπι [πε νἱ- 

Πο, ΠΟΠΠαΠ( Παπ Ῥεγ Ιπουτίαπα {είεγ οὖοχ Πί, 4ΠΠΙΠὰ 1ηθ-- 

ἀῑοῖ η] εγτατε [ε ραζαπί, [ οαθρας απῖ αἰ]ππι γεάο]επίος 

8εριτοίοθ ν][απί, Οω]πίο [απο οἰγί πο[ίτο Βοπιπε πιεά]οῖ- 

ἨΦΙΏ εχετοεπ!ῖ 1 οοπ!ϊρῖί. Α ΡγαπόΙο ἀῑνίίεαι απεπάαπα 

3ο Ῥγαεροίεπίεπι Ποπίπθπι γΙπὶ οἀοτεπ νεμεπιεπίοτ [ρί- 

τ4Ώ6 Ππν]Πί, ΆΑερες Ιίαπε ουπι οαρίῖς ἆο]ογο ΙΠᾶσΠαΙΗ 

Γεργεπι Ἠαβεπς, αἴαιε Ι4εο νυῖπί οἀογεπι εχειηίεπι αεσγε 

{ετεπς, Οα]πίηπα, αἱ Ιοηρῖας αΠηιπαπίο τεοεᾷεγεί τοραν1!, 

απο ΠΙαΠ1 νίωπα Ἰπιιοδεταίῖμς τεάο]σην ρ[απα οομγτῃατεί 

εἰ ααἰάεπι αερτοῖης πιοᾷε[ιε ἀἴῑσετε νιἀεραίατ. Αί ΟπΙή- 

15 1ρΠ Πο]άτας τε[ροπἀεπς οἀογεπι αἱ αθ(αο αΠΙΠΙΟ {εχ- 

τεί ρταεοθρ]ί, Ἠαπι εἰ [ε 4ποφμε αερτοίαπι εκ {Γευτὶ πια]ε 

οἰοπίεπι [ιβίπειο ἀῑσεραι, ποπ] μπι απίεπι ἹΠπίεγο[Πε {ε- 

Ῥχοπιπε αΙ5 απί ΥΙπΙΠι τεάο]ερεί. Αἱἰίετ {Γι πιεῖοις 11 

ποβτα Αα, οι] αχ]]]αθ ἀάεο {οεάμπι οάογεπι εχ[ρίγαραιιί, 
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4. Οματί, ΙΧ. [4ᾳ5.]Ἱ Τά. ΡαῦΓ, Υ. (406.) 

Ν -- . ” ΄ 2, ως διὰ τοῦτο μὴ φέρειν αὐτοῦ τὴν εἴσοδον ἄνθρωπον νο 

σοῦντα µηδένα καθάριον. ἐχρῆν οὖν αὐτὸν ἑαυτοῦ πρῶ- 
2. Ῥὶ / 8 «/ » ο κ τον ἰᾷσθαι τὸ σύμπτωμα καὶ οὕτως ἐπιχειρεῖν ἑτέρους Όε- 

, -” ο) σσ 
θαπεύειν. ἐγχωρεῖ γὰρ, εἰ καὶ σύμφυτον ὥσπερ καὶ τοῖς 

/ 3 , ’ Δ 
τραγοις ἐστὶν, αλλά του μετριώτερόν 7 αὐτὸ ποιήσαντα τὸ 

µέτριον αὖθις τοῦτο πραῦνειν ἑκάστης ἡμέρας διαπάσµασιν 
3 - 3, ο ᾿ -” / 

αμῤλυντικοῖς δυσωδίας. ἄλλος γοῦν τις ἔχων δυσῶδες φυ- 

σει τὸ στόμα προὐνοήσατο μετριώτερον αὐτὸ ποιήσασθαυ 
’ 

διά τε καθάρσεως καὶ Φαρμάκων πόσεως ἐπιτήδείων ἐἰδ 
[κά |) 2 ς ς ῃ 34/ { , 2 

τουτο, καὶ καθ ἑκάστην ημέραν ὀλίγιστον τι λαµμβανων εἰς 
» 4 

αὐτὸ ποτὲ μὲν ἁμώμου, ποτὲ δὲ µαλαβάθρου φύλλου, ποτὲ 
] 7, . 3 -” «| ” ” 

ὃ) ἄλλου, τινὸς τῶν εἰωδῶν οὕτως ἐκ τῆς οἰκίας προήρχετο. 

, 

ὴ ϱ. 

“Ὕδωρ ἀφεψηθὲν τὸ μὲν ὡς δέχηται τὸν ἄέρα, τὸ δὲ μὴ 
έμπλεον εἶναι καὶ ἐπίθεμα ἔχειν. 

αἱ νίγ πα]]ας εΙοσαπίϊος εἶας αοοε[ἴαπι αοστοίαης {εγγθ 

Ρο[εί. Οροτίεραί ἱρίίατ. ουπα Ῥγίας {1ο 1ρβιις [Υπιρίοπιαίὰ 

ηιεάοτί αἴφιαε Ἱία αἆ αἰίος οὐναπἆος [6ε[ο α0οἱήΠσετο, ἨΝαπι 

εί, αἱ Ἰγοῖφ, Ἱησεπ]ῖα ριίος ΙπΠῖί, αᾱ πιεζιοοταίεαι 

{αππεΠ παπάαπι τοιρὶῖ Ρροίεβ; τατ[απα Ἠαεο πιεΙοογ]ῖᾶΒ 

ᾳποἰϊάταπῖς Πη[ρετβοπίρας, {οείογοία οΡιαπάεπίἶδιις πα[Ιρανὶ 

Ῥοίεγΐ, ΑΠάς Ιδίίαχ απἰάαπαι ο παἰαταλίος ραάππι ᾖα- 

Ῥεης, ε]ις ριίογεπα εἵ ριγραίίοπο εἰ πεᾷιοαπιοΠίογαπι αἆ 

1ά {αοιεπίΙαπα Ῥοΐα πηραραί, αἰηπο αποίάϊο ααῖ αιποιιῖ 

αυὐΐ [ο1 πια]αραί]τί ααἲ αογαπα 14 6εηας οογαίοταπ, 1 

1ρ[απ ρααχ ανα α]άάαπι οοη]Ιοίεης, Ἱα εκ αεζ]ραδ ῥτο- 

Ποι[οεραίυτ. 

Χ. 

4φιμα ἀεεοσία Επι οι εηα μὲ αὔγεπι αἀηπ]εαὶ ἐιιήπι «ΕΥΟ 

πε ρε [ εἰ ορεγοιίμῖα ᾖαδεαῦ. 
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Γά. ματι, ΙΧ. [495.] .. Εὰ. Βα[. Υ. (406.) 
Ἀ 

᾽Ἠπὶ τίνων παθών 1). τίνος ἕνεκα Χθείαφ. ἀφεψεῖν 

προσήκει τὸ ὕδωρ, εἴτ᾽ οὖν ἅπαν εἴτὲ μόνον τὸ µοχθη- 

ϱὐν, οὐκ εἴρηται κατὼὸ τὴν ῥῆσιν, ὧστ οὐδ᾽ ὠφέλειά τις 

ἐξ αὐτῆς ἡμῖν ὑπάρχει. Φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἄλλα πολλὰ 

τοῦ ζητῆσαι χάριν ἢ καὶ συγγραάψαι πρὸς ἔκδοσιν ὁ '!ππο- 
πράτης ἐν τούτοις τοῖς βιβλίοις ὑποτυπούμενος, οὕτω καὶ , 

τοῦτον γράώψαυ τὸν λόγον ἑλλιπῶς μιὲν ἡμῖν, ἑαυτῷ ὃ᾽ εἰς 
ἀνάμνησιν οὐκ ἐλλιπώς. εἰ δὲ πρόβλημα Ὀέντες ἦμεν ἡμῖν 

αυτοῖς εὑρεῖν ὁποῖα τῶν ὑδάτων ἀφεψεῖν χρὴ πρότερον, 
εἶτα ψύξαντας πίνειν, εἴ γε δὴ ψυχρὰ πίνειν ἐδέλοιμεν 

αυτα καὶ κατὰ τοὐναντίον αὖ τίνα Θερμὰ βουλόμενου πένειν 
οὐχ ὁμοίως ἑψήσωμεν. αλλὼ τῷ μὲν ἐπίθεμα ποιήσαντὲς 

ἀρμύττον τῷ σκεύει καθ ὃ θερμαίνεται, τῷ δὲ μηδὲν ἐπι- 

Φέντες, αλλ ἐπιτρέψαντες διὰ γυμνοῦ καὶ ἀστεγάστου τοῦ 
αγγείου τὸ Θερμαινόμενον ὕδωρ ὁμιλεῖν τῷ πέριξ αέρι" ζη- 

τήσωμεν δὲ ακολούθως καὶ τίνα παθήματα δεῖται θερμῶν 
) ψυχρών ὑδάτων" αὐτοὶ µέντου το χρήσιμων εὑρίσκομεν, 

Ίπ φπἶριις α[Πεοβρας απὶ οι]1ς αἲΠ{αιῖς οαιι[α αηιαπι 
ζάεεοφεγα απί απαπποιπ(αο απε νυοίαπα [απίαπ 6ΟΠΝΘ- 

πῖαξ, π νουρῖ 116 ἀοο]αγαίαπι πο ος 4ΠΑΠΙΟΡΤΕΠΙ Ἠθ- 

αἩε π]]απι εκ Τρ[ς {ποπ Ρεγοιρίπιας.  Ὑπάείαγ παιη(αθ 

Ἠιρροοταίες, [ιοαί αἰῖα πηι]ία 1π μῖς Ημεῖ ᾳααεγεπά(΄ πια- 

55 οαι[α απαπι 1π νι]σι εἀεπάϊί αἀποίανιί, ἹΠία απο 

απορια ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΑ οο/[οΙρΠ[Πε, πορῖς ααἴάεπα Ιπρεγ{εοίαπη, 

ΠΡΙ νετο Πρ[ αἆ γεοοτάαίίοπεπι Ππίεσυμπα, Αἲ ΠΠ πορίφ 

1ρῇ6 Ἠτιπο πιοάαι εκρ]ἰσαπά παπα ΡτορΡοΠαΠι5, απαίεπα αθμαπι 

Ῥτίας ἆεοοφιιοτο οοπνομ]αί, αἴφμε Πα ἀείπάς τε[γΙδεταίαπι 

Ῥΐρετε, Παιάεπι Τρίαπι {πρίάαπα Ῥΐρετεο νο]ιπιήδ; εἰ οο-- 

τα τυτί[αδ, απαπι οα]]άαπι αζπαπα Ῥίρετο νο]επίεδ, Ἰαιά 

Ῥετίπάο οοπεπηιιδ, [εὰ Ἠπῖο ορεγοα]απα {αοϊεπίες, να, ἵπ 

αἳο οα]ε[αοία εἰ, πιαρηϊἰιάϊπε τε[ροπάθπδ; 11 νετο πι]- 

Ίμπα ἵερπιεῃ Ἱπιροπεπίες, [εὰ οα]επίεπι α παπι 1Π πιἆο ἀε- 

{εοίοφιε να[ε, [ας 4ο εκροβίαπι ἀἰπηιίεπίες; εἳ 4παεγε- 

πημς ἀεῖποερς, απϊ α[εοίας οα]ιάαθ «αἲγε Επὶσίάας αηιιας 

ῬοΠα]επί; πο αμἶάεπι πμ] αααιἆ ΙΠΥΕΠΙΕΙΠΙΙΦ, ΠΙ1] ἐα- 
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οὐ μὴν ἐκ τς προκειµένης ῥήσεως εἰς τὴν εὗρεσιν ὠφελη- 

Φησόμεθα, τὴν ἀρχὴν γάρ ὅλωφ οὐδὲν ὠποσοβει. διὸ καὶ 

τινὲς . μὲν αὐτὴν συνάπτουσυ τῇ προγεγραμµένη, καθάπερ 

᾿4ρτεμίδωρος ἐπικληθεὶς Καπίτων, οἱ πλεῖσιου ὃ ἀποχωρί- 
σαντὲς ἐδίᾳ σκοποῦνται µόνην. ιἐὼν οὖν συνάπτηταυ τῇ 

προκειμένη, τοιύνδε τινὰ τὸν νοῦν ἕξει, αἱ τοῖσο κάμιουσε 

χάριτες οἷον τὸ καθαρίως δρᾷν ἡ ποτὰ ἢἡ βρωτὰ, καὶ τὰ 
ἄλλα ὅσα τούτοις ἐφεξῆς εἶπεν ὁ “/πποκράτης. ες ἐπὶ τῇ 

τελευτῇ καὶ τὸ ὕδωρ δὲ δοιέον αὐτοῖς ἐνίοτε ψυχρὸν, ὕταν 

Γ του μηδ᾽ ὅλως ἐλπίσωμεν ἐκ τῆς πόὀσέως αὐτοῦ γενήσεσθαί 

τινα βλάβην ἢ παντώπασιν ὀλίγην, εἶθ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ἀνά- 

µνησιν, ὡς φασιν, ἐφεξης ἔγραψε τὸν τρόπον της παρα- 

σκευῆς αὐτοῦ" τάχα μὲν οὐδέποτε βουλόμενος απὸ “πηγῆς 

ὕδωρ διδύναι, πρὸ τοῦ θερμανθῆναι, τάχα δὲ διορισμόν 

τινα εὑρηκως, οἷς τε χρὴ διδόναι Θερμανθέν τε καὶ ψυχό ἐν, 
οἷς τε χωρὶς τοῦ θερμανθῆναι. τάχα δὲ τὸ μὲν ἄμεμπτον 

ὕδωρ ἄνευ τῆς ἑψήσεωο, τὸ δὲ μοχθηρὸν ἑψήσας ἐβούλετο 

πιεΠ αἱ ΙΠΥΕΠΙΙΟΠΕΠΙ εκ ΡΤοροΠΙῖ τοτρῖς Ργοῇοῖεπιμς, 

φπαπάοφαάεπι ἀπάαπα πα ]υπα οἰαγαπι Ἠαβεπί. Οποσῖσοα 

εί ποππιά ἀρία οιιπα {αρτα ΡοΠβίῖ5 οορα]απί, αἲ Ατίιεπιϊάο-- 

τις νο]μί οορποπιθηίο αρίίιο; [εὰ Ρἱητπηῖ Τρία 15 

Γεραταπίες Γεογίαπι οοπ[ἀεγαπ!ί, ρίίας { οµἱη ἀπιοροβιῖ5 

οου]ιηραπίας, Ἠ)α5πιοάί εογαπα [εη[ας οτί, ἸΙαρογαπίῖρις 

ρταίἶας, τί πιππάο Ῥαγατο απὶ ροία]επία ααί ε[οα]επία εί 

οείεχα 4αάθ ἀείποερς ἀῑχΙί Ηϊρροοναίε». Ὠεϊπάε ροβ α-- 

{πια νετρα, ἆθια Υετο εἰ 1ρῇ6 Ππίετάππι ΓΠηριάα Ῥτορί- 

παπάα, απ απἲ ο εη[απα ΡΓογ/{ας πα[]απι αμί ρεγεχίριιαπη, 

εκ ε]ὰςδ ροία {ογε πιείµηπη, ὨὈοϊπάο ΠΡΙ αρ αἆ τεπηὶ- 

π][οεηίίαπαι, αἱ α]απί, ἀείποορθ πιοάαπι 1ρβΗς Ῥγαερατα-- 

ἀαα ἱγαδιάῖῖξ, Τογία[[ο πεηιιαφιαΙ νο]εῃς {οπίαπαπα αηθ1 

Ρεῖας οπαπα Ἰποβ]αεγΙί εκ) Ρεν! Γοτία([[ε νενιο εἰ αἰἴηπαπα 

ἀϊ[ποιίυπεπι Πάσα, απδας οα]ε[αοία Ῥγ]ας εἰ πΊος τε- 

{γ]ρεταία, ααἲ οπ1ρας, οπη] {Τα οα]ε[αοίίοπε, ροίαί ἁππάα ΠΕ, 

Αα {ογ[ας ορίΊπιαπι αηπαίώ ΠΟΠ οοοίαπι, νΙΠο[απι γοτο 

οοοίαπα Ῥγαεβοχο νο]αίί, Ἐογία[ις αἰἴαη ΟΡΗΠΙΔΕ αβααε 
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δίδοσθαι, τάχα δὲ καὶ ψύξιν ὕδατος [456] απέπτου γράφευ 
διττην, ἑτέραν μὲν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἄέρος }ινομένην. 

κατά γοῦν -4λεξάνδρειάν τε καὶ πᾶσαν ἄίγυπτον ἐθεασά- 
μην ἀποψύχοντας αὐτοὺς τὸ ὕδωρ ἐν αγγείοις τισὶν ώσερον 
 αίνοις τρόπῳ τοιῴδε" δύναντος ἡλίου πρού ἑρμήναντὲς αὐτὸ 

τοῖς ἀγγείοις ἐνέβαλον, εἴῖτα µέτέωρον ἐκρέμων ὕλον τοῦτο 
τὸ ἀγγειον ἐν Θυρίσιν ἐστραμμέναις πρὸς ἄνεμον, ὡς δὲ 
ὕλης νυκτὸς ψύχεσθαι, κῴπέιτα πρὶν ἄνατεῖλαι τὸν ἥλιον. 
ἐπὶ τῆς γῆς ἐτίθεσαν ὕδαιι ψυχρῷ κατἐερῥαμμένης, ἐν κὐκλῳ 

φύλλα ψυχραὰ περιετίθεσαν ὅὕλῳ τῷ ἀγγείῳ, ποτὲ μὲν ἀμπέ- 

λων ἡἢ Θριδακίνης, ἔστι ὃ᾽ ὑτὲ καὶ ἄλλων τινῶν ὁμοίῳν, 

ὡς διαµένειν ἐπὶ πλεῖστον ἣν κατὼ τὸν νυκτερινὸν αέρα τὸ 

ἕδωρ ἐπεκτήσατὸ ψύξιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπὶ τὴν τοιαύτην 
Ζρχοντο παρασχευὴν οἱ ἄνδρωπου μὴ παρόνιος αὐτοῖς ὕδα- 
τος αμέμπτου. λέγω ὃ᾽ ἄμεμπτον τὸ µήῆτ ἰλύος ἔχον τε 

μήτε φυσῶδες, ἀποιότατόν τε γἐυομένοις. ἔνια γὰρ ἀτύπους 
ἐπιμεμιγμένας ἔχει ποιύὐτητας, ἁλώῶν 3 λίερου Ἠ Θείου τὲ 

καὶ ἀσφάλτου καὶ στυπτηρίας ἑτέρων τὲ τοιούτων. ἐφ ὧν 

ἀπρ]ίοεαι τε[ϊσεγαϊοποεπη ρτοβῖτᾳ παω απἶάεαι ααᾶπι 

εἰτουπι[α[ιις αὖγ ε[ῃοῖι,  Ῥοντο ἵπ Αἰεχαιπάτία ἴοίπφιε Αθ- 

ΒΥΡίο 1ρ[ος αφπαπα 1η {ε[ασεῖ «αἱ ιςάαπι να[ι Ἰοο πιοἆο 

χε[Ίρεγατε οοι/{ρεχί. Οεείάεπίε [οἱε΄ αηααπ1 Ργ]α5 οαἱε- 

Γαοίαπι απ να[εσία {ιπάεραπί; ἀείπάε Γα0]1πιε {οίμπι ος 

νας ἵῃπ {επε[ιγῖ γεηίο αἀνετ[δ, υἱ 1ρὶ ρε ἰοίαπι ποοίεπι 

τε[ι]ρε[οετγεῖ, [α[ρεπάοβαπί; Ῥο[εα απἱε [οἱ6 οτίμπι γας 

Ἠαπηὶ ἀεροβίμαι {πΙσίάαπι 4φααπι οἰτομα[ρετρεπίες, {τσϊάα 

εἰίαπι {ο]ία {οί να οἰγοππιάαναιί, ποΙΠΙΠ(ααπα ν]απι 

αὐῖ Ἰαοίμσας, ΠΟΠΠΠΗ(ΙαΠΙ νετο εἰ αἰίαγαπι 14 ρεπας Ἰεχ- 

Ῥαταπι, αἱ [πηρα 14 ᾳασοᾶ [ης ποσίαγπο αὔτο αοηα]πνεταξ 

ἀϊμίίας ΡεγπιαΠεγεί; Πίο νεχο πηᾶρὶ αἆ Ἡα]αςπιοάί αρ- 

Ραταίαπι, ϱπάπι ορίηαε αημαᾳο 1Ρρ[5 {αου]ία ποια ε{[Γεῖ, 

Ἠοπιϊπος ἀεύεπετε. Ἠἶοο αιίεπι ορίίπιαπι αφ Παπ 6ἳ οπιηῖ 

γΙΠο οατδηίεπα Φμπε πεφυε Ππηϊ απορια μαρεί, πεααε 

πιαἰο οἱεί εἰ σι[αηΗρς πι]]απι φμαἰαίεπι ρταε {6 {6τί, 

Οιιαεάαπι ΕΠΗ ΡΓΑΝαΒ μα 1αίες Ρεγπ[ίας Ἠαδρεπί, [α]16 

αυί ην ααἲ [αἱρλυχῖς ααἲ Ῥπαπάηϊς ααἲ αἰπ]Π]5 αἱΙο- 



456 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ{ΗΛΗΣΙΝ ΣΊ 

Εά. Οµασε, ΤΧ. [4860.] Κὰ, Βα[. γ. (4060) 

ἁπάντων ἄμεινόν ἐστιν, ὥσπερ ὄσπριά τὲ πολλὰ προέψοντεο 

ἐπιτήῆδεια πρὸς ἐδωδὴν ἐργαξύμεθα λάχανά τε καὶ καρποὺθ 

καὶ ζώων μόρια, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ ὕδωρ ἑψή- 

σευ πρῶτον αλλοιοῦντες ἐπὶ τὸ βέλτιον, οὕτω Ὃ 

καὶ καθ’ ἑτέφαν δὲ χρείαν νρωρ προθερµαίνοντες ψΨύχομεν» 
 Ἡ, 

εἴ γε μήτε γεῦσιν ἔχου µητ ὀδμὴν μοχθηρὼν, ἀκριῤὼς ὃ 
”, . υ. 3 -” .”» 3, 3 

εἴή καθαρῦν, ὅταν αὐτοῦ πειραθῶμεν, του γὲ πλέον ἐν 

τῇ γαστρὶ διαµένοντοο τ πλήττοντος αυτην ἢ ἐκφυσῶντος 

βαρύνοντος. ἔστυ γὰρ ἀμέλει καὶ τοιαῦτα πολλα περὶ 

ὦν μάλιστά µου δοκεῖ γεγραφέναι τὴν διάκρισιν ἀπὸ τῶν 

αλίστων ὑδάτων ὁ Ἱπποκράτης, ένθα φησίν' ὕδωρ τὸ ταχέως 

ψυχόμενον κουφύτατον. οὐ γὰρ ἐπὶ τῶν βορβορωδῶν ἢ 

δυσωδῶν τ φαρμακώδέ τι κατὼ τὴν γεῦσιν ἐμφαινόνεων 

ἡ τοιαύτη διάγνωσίς ἐσιι χρήσιμος, ἅ γὲ προδήλως ἐμφαίνὲ- 
” ᾿ ας Π. να πα] η ; Ε] ] κ Ἡ ) 

ταυ πᾶσιν, αλλ ἐφ᾽ ὦν οὐδὲν μὲν τούτων ἐστὶν, ἑτέρα δὲ 

τις ἤτου ὃι ἐπιμιξίαν αέρος μοχθηροῦ κακία περὶ τὸ ὕδωρ 
9 π 3 [ » - ”- ο ω 

ἐστὶν, ἤ τις ἄλλ] συµαυτος αυτῷ τῷ ὕδατι διαλεληθυιαν 

ΣΗΠΙΩ1Ο 1 επι. Ίπ απίρας οπιπίρια ριαε[αί, απεπιαά-- 

πιοᾶυπι Ἱεραπιῖπα πιπ]ία ργαεο]ἰχαπίος Ιάοπεα ο[αῖ ργαερᾶ- 

ταις αἱ οἶετα εἳ {γιοίμς εξ απἰπιααπι ρατίες, εαάειι 

Τ8ΙΙοΠ6 οἱ παπα Ρργίας ἀθοοσ[ίοπαο αἆ Πιε]ίογεπι παίγαπι 

Ῥετπιμίαπίες Πα Ῥτορίπαταο. ἈΡγαείετοα οἳ οὗ αἰαπι [απε 

ιΓάπα. ἄπαπα Ῥεγοκ]ε[αείαπι τε[Ισεγαπιας, αἱ πε [αροχθ, 

ηθ(πθ οάογε πια]ο ἀερταναία Πί, πε(πο [ο εκφπϊΠίε ρινα, 

ᾳπαπάο ἴπ νεπίτίοµ]ο ἀρίααι ἁῑα[ίας οοωπογατί απ ῬεΓ- 

οδἰ]ετε αι! Ἰη[ίαγαο απί ἀεστανατε ναη!γΙο [ΙΙ ΡεγοΘροΓΙΠΊΙ16. 

Θιπί αΠΙπι Ῥτο[εσίο εἳ Ἰά σεπιις πιπ]ίας, αΠαταπι Ρργαθοὶ- 

Ριε αὐ ορπαῖς αηαῖφ 4ἱ[ογειίοποπι ΠΙρροογαίε5 πλ! [ογ]- 

ΡίΤε νΊ[ας οε{ι, αΡρί ἀπαπῖε: αφιια οἷίο Ἱποα]ε[οσοΠς ας οἴῖο 

χε[τσε[ίοεπς Ἰεν]ῄιπια, Ίδια επίπι ἵπ Ἰηίο[ῖ απί ππα]ο 

οἰεηίῖρας απἲ απἱρρίααι πιεᾷϊοαπιεμίο[απα βα[ααΙ Ἱπιρτῖ- 

πηδηίί ος, Ἰα]αθπηοςί βρππα τι[αί ο[[ο Ῥοἱε[ῖ, απππι Ί]]αθ 

οπιπίρις Ἠοίαο αρεγίαεφαε ΠΠ; [οά 1π 1115, «πας ΟΠΙΠΙΡ115 

][οο ααΠία Ρας οατεαΠ!, Αἰῑπά νειο εκ αδτῖς οοτγαρίΙ 

πη][]οπο νΠἴππι ἐπεβι απἲ αἰῑαα ααοδρίαπι 1ΡΠ αφααο 1Προ- 

, 
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ἔχουσα τὴν αἰτίαν. ἐπὶ τούτων γὰρ ἡᾗ εἰρημένη διάγνωσις 

ἄριστον κριτήριον, οὔτε γὰρ Ὀερμαίνεταυ ταχέως οὔτε φψύ- 
χέιαι τὰ τοιαῦτα τῶν ὑδώτων' ἑτέρα τὲ παραπλησίἰα τῇδὲ 

διὰ τῶν ἑψομένων ἐν αὐτῷ λαχάνων 3 ὁσπρίων ἢ καρπῶν 

3) κρέων Ἠ ῥιζῶν. τάχιστα μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀρίστοις ὕδασε; 

ῥραδύτατα δὲ ἐν τοῖς μοχθηροῖς ἕψεται καὶ κεκλήκασί γ5 

τὰ οὕτω μοχθηρὰ τῶν ἀθχαίων τινὲρ ἀτέραμνά τε καὶ 

ατερώµονα, παραπλησίως αυτοῖς ὀστρίοις ὅσα δυσχερῶς 
ἕψειαι. διὰ τοιαύτας μὲν οὖν χρείας ἐνίοτε προθερµαίνον- 
τες ὕδωρ ψύχομεν, οὐ μὴν αλλὼ καὶ Θερμὸν αὐτὸ πίνειν 
µέλλοντεςι ὅταν ᾖῇ βορβορώδες ἢ ἐλυῶδες ἢ δυσώδες, οὕτω 

προπαρασκευάζυµεν. ὅταν γὰρ προθερμανθὲν ψυχθῆ, κατὰ 

μὲν τὴν αἴσθησιν αποτίθεταυ τὴν δυσωδίαν ἣν ἐκ σηπεδό-- 

γος τουπίπαν ἐπικτάται, τό τὲ γεώδες ἅπαν. ἐφιστάμενον 
ἴσχευ ῥᾳδίως, ὃ πρὶν θέρμανῦῆναι κατὰ σµικρὰ μόρια µε- 

µι]μένον . ἅπαντι τῷ ὕδατε πινόμενον, ἅμα αυτῷ βλάβην 
οὐ σμικρὰν ἐργάζεται, καὶ µάλιστ ἐφ ὧν τὰ κατὰ νεφροὺᾳ 

' 

π1 τη]. ᾿αὖ΄ σποῖα οαπ[α Ῥτογεπίεης. 1π. Ηῖ5 απϊάεπι [αβτα- 

ἀῑεία, ποία ορ{πιαπα. ἀῑαάϊσαπάϊ Ἱπβταπεπίαπα: ε[ἰ:' πεφαθ 

επῖπι Ἰά δ5εμΙδ α.µαε οἶίο οαἰεβαπε ααί 'τε[ίρεγαπίαΓ, 

Απ 4ποθας ΙπάΙοΙιπα Παῖο Πη]ε αὐ οἱετῖρας ααἲ Ἱερα- 

πιῖμῖρας αὐξ {γποῖρας αιῖ οαγηῖοιας απί ταῖοῖδας {π Τρία 

8θυα 1ποοσίῖ αοοὶρίωνς Πημίάεπι Ίπ ορίῖπια αη.α οο]ες- 

τ]πιε, 1 γἱ]οία ἰατάμΠπιο εἰἰκαπίαγ, νοσαπίᾳαε Ἰη]1ς- 

πηοςἱ ν]αίαφ αθιιαθ νείερες απἰάαπα Ππάοπιίαδ, ᾖνε ετι- 

ᾳαςδ, ἄνο Ἰποοσ[ῖ]ες, ρετ]πάε ας Τρία Ιεσαπιῖπα, 4αο ἀ1[-- 

ου] {ευ νῖκαιιε εἰἰκαπίαν. ΟΡ Ἰας Πίαππε πα Πἴαῖες ΠοΠΠ- 

αἴιαά. Ρρταεσα]ε[αοίαπι α( αι τείγίσεταπι!5δ, Ου ἐρίαπι 

οαιἆαπα οταν, αααπι απί Παἰα]επία απὶ Ππιοία απὶ {οε- 

Τεπς εβ, Ίππο 1 πιοάμπι Ῥγαθραταπη5. Ίναπι Ργαςεςα]- 

Γαοία αυ απ τε[γ]χΙε, ἴαπο ενἰἀεπίεν Ριΐοτεπι, «Επι εχ 

ΡιΙτγεῖπε ΡΙεγαπηφὰθ οοπἰτακεταῖ, αβ]ΙοΙί ΟΠΙΠΙδᾳΠθ Ρ8Γ8 

Ίεγγεα {αοῖιε [αρ[άεί; α1ιαε οιπα ἴοία 84πα Ρταδᾳ ατα 1η-- 

οα]ω][εί, πηπιίαἰῖπι ρεγπα][α ππαφαθο ουπι 1ρ[α εροία αέ 

οοπηίεπιπεπάαπα ποχαπα 1Π{ετί, οἱ πιακίπιε ααἱρμς τεηες απί 
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} κύστιν ἐπιτήδεια πρὸς λίθων γένεσίν ἐστι [497] καὶ 
τό γε ἐξαιθριάξειν οὐ μόνον τὸ ὕδωρ τὸ θερμανδὲν, ἀλλὰ 

καὶ ἄλλ ἅττα δοκεῖ µου τοὺς ἰατροὺς ἐπινοεῖσθαι, τῆς 

τοιαύτης διακρίσεως ἔνεκεν. ὅσα γὰρ ἐξ ἑτερογενῶν οὐσιῶν 

΄᾽σύγκειταυ, κατὼ σμικρὰ μόρια τὴν μίξιν ἐσχηκότα, ταῦτα 

ψυχόµενα μετὰ τὸ θερμανθῆναι ῥᾳδίως διακρίνεται. πρὶν 

δὲ ψυχθῆναι, μετὰ τὴν ἕψησιν ἔτι κονιᾶται καὶ διὼ τοῦτο 

αναμέμικται παντ αὐτοῦ τα μόρια. ψυχομένων δὲ τὸ μὲν 
βαρὺ καὶ γεώδες ἐν αὐτοῖς ὑφιζανεε, τὸ δὲ κοῦφον ἐπωπολῆς 

ἵσταται. εἰ μὲν συνάπτοιτο τοῖς προειρημιένοις ἐν οἷς ἔγρα- 
εν ὁ Ίππο- (197) κράτης τὰς τοῖς κάµνουσι χάριτας, ὃ 

περὶ τῶν ὑδάτων ἑψήσεως λόγος ἤ τε 2γρεία σαφής ἐστιν 

αὐτοῦ, τό τὲ λεγόμενον: αὐτὸ τάγ᾽ ἂν εὕροιμεν ἀκριβώς 
ὁποῖόν ἐστιν. εἰ ὃ᾽ αποσχίσαντες ἀπὸ τῆς τῶν προειρηµέ- 
νων συνεχείας τὴν ἄρτι προκειμένην ῥῆσιν ἐπισκοποίμιθα, 
µεστὸς ᾽αποριῶν͵ λόγος. ἔσταυ . πρότερον οὖν "αὐτὸν ὡς 

συνημμµένον ἐξηχησόμεθα, λέγοντες ὕδατος ἐν αὐτῷ δηλοῦ- 

σθαι παρασκευὴν ἀῤλαβη τοῖς μέλλουσι πίνειν ψυχρὸν, Ἶν 

νεῄῃοὰ ρτοβῖσποπαῖς σα]ου]5 Ῥγου]ῖνες Γαπέ. -Αί. Γρ ἀῑο 

απάεπι: ἠοἩ απαπι πιοᾷο οα]οπίεπι, [εὰ εἰἴαπι αἰῖα: απαε- 

ἆαπι οχροΠετε Παας. [εραταΠοΠῖ οαπία ππε]οί ΠΙΗΙ: εκ- 

οοριίαΠευ νιἀεαίαχ,  ἢΝαπι απαεοίπηπε εκ ἀἰνεγ[αε πά(μγαο 

πα [ερ]15. οομ/[ίαη{, Ῥετ πηπαίας ραγίσι]ας παΙκΙοηθ’ ο0µ-- 

Παία;; ασσ ρο[ «οα]ε[ασιϊοπεπα τε[Πσε[οεπίῖα {ασια [Θοςγ- 

ππίαγν Γοά [απ α- οοοΙίοηε απιθὐ αμα τε[σοτεηί,  αᾱ- 

Ἰπο πιοίῖοπθ αριίαπίας, αἴᾳμο 1466: ΟΙΠΠΕΡ εογ) ραβίήοι- 

Ια6 ρογπιϊκίας [απίς [εὰ το[γίσθγαἰἶς στᾶνες ας ἱεγγεαθ Γιή-- 

ἆαπι Ρείιιπί, Ίενεο ΓΠπρεγβυϊίαπίς Παφπε οσα ρτασά{οεῖς, 

Ἱπ αμίρας. [οπἱρΠί Ηϊρροογαίες, Ιαρογαπί]ρις στα βοαπά 1, 

4ε απαγάἵα οοσίᾶνα [οτπιο εορα]είΗς εἰ ἔρβας ὑ 1 [ας ον]- 

ἀεπς ε{ί, αἰαιο 14 αποά ἀῑοῖίατ, αΠαἰεπαπα Πτ, οκαι[{α 

{οτία[[ο Ππνεηοτίπιης. ΘἱΠ απίοια α Ρργαθἰοίογ πα οοἩ Εἰ η αἱ-- 

ἰαίο πηοάο Ργοροβία νοιτρα «ἀἰνε]ιεπίο Γεραγα[ῖπι οοΜίεπι- 

Ῥ]ειπΙς, Ριεπα ἀαιία Ποπ οί οτγαίο,  Ὀνας Πρι 

ἐρίυπα, αἲ [αρεγιοσίριαδ αηππεχαπα οχρ]απαρίηιας,, ἀἰσειίες 

4φμαθ αὐ 1ρία ργαεραταοποπα πποχίαια ΠρηλιοανΙ Γεἱριάαπι 



φ 
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Εὰ. ματι. ΙΧ. [497.] Εά. Ῥαε. Ύ. (497.) 
κζγω ποιοῦμαι πολλάκις, ὅταν μέλλω τινὶ διδύναι τῶν νοσούν- 
των ὕδωρ ψυχρὸν, απορῶν πηγῆς ἄμέμπτον ἐχούσης. . ἐν 

Ῥωώμῃ γὰρ ὥσπερ ἄλλα πολλὰ πλεονεκτήματα ἐν τῇ πόλευ 
ἐσεῖν, οὕτω καὶ τὸ τῶν πηγῶν κάλλος τὲ καὶ πλῆθδυς οὐ- 

δεμιᾶς οὔτε ὁυσώδες οὔτε φορμακώδεςο οὔτε Φολερὸν. οὔτ' 

ατέραµνον ἐχούσης ὕδωρ, ὥσπερ ουὐδ᾽ ἐν ΙΙεργάμῳ παρ 
ἐμοί. κατ ἄλλας δὲ πόλεις πολλὰς οὐκ ὀλίγα. μοζθηρὰ 

τῶν ὑδάτων ἐστί. τά γε μὴν ἐκ τῶν Ἰιβουρτίων ὀρῶν 
ὕδατα διὼ τῶν λιθίνων αγωγών εἰς τὴν Γ;ωμµαίων πόλιν 

ἀγύμενα τῆς μὲν ἄλλης απήλλακταυ κακίας, ἀτέραμνα δὲ 

πώς ἐστιν, ὧς μήτε Φερμαίνεσθαι ταχέως, ὥσπερ αἱ κατὰ 
τὴν πύλιν πηγαὶ, μήτε φύχσθαι μήτε ἕψεσθαι διὼ ταχέων 

ἓν αυτοῖς ὥσπερ ἐν πηγαίοιϱ, ὕσαπερ ἂν ἐμβάλλη τις ὄσπριά 

τὲ καὶ λάχανα καὶ χρέα. τούτων ὃ᾽ ἄλλα καε ἄλλας χωώ- 

θας πολὺ: μᾶλλόν ἐστιν αἀτέραμνα καὶ πρὸς αὐτῶν τών. ἐπι- 

χωρίων ὀνομαζύμενα σκληρὰ καὶ βαρέα, διὼ τὸ πλήτιεσθαί 
τὲ καὶ }Ωσιέρα καὶ μετὰ τὴν πὐσιν αἰσθάνεσθαι βάρους 

τοὺς πλείονας, «εἰώθασι γὰρ ἀμέλει καὶ ἄλλα πολλὼ τών 

Ροιαϊαγῖδ, "παπι εἰ ερο [αεριμο; {άσιο, «απάη αεστοίαιὰ 

αἰῑοπῖ {πριάα μα αθπαΙή. ρταεβίαχδ' ζαπις πεις παϊμή{ο- 

[5 αθμα Ῥομὰ, Τοαίεηίῖς {αοαίίας  εβ,:: Βοηπνας παπιηυιθ: Ποιιξ 

εἰ ππι]τα α]ία Ἰηπ οα ΠΤΡε οχ]πῖα [απι, τα αἱ. {οπίίμπι 

εἰεραμίῖα αο πηπ]ΗΠιάο ε[ῖ αἀνπϊταβι]5, εογαπα ΠΗ]]ηπι {ωθ- 

Πάαπα . αΦιαπα απἰ. πιεϊοαϊαπηα αμ: μτριάαπα απ. αἴἱρεῦαπὰ 

οτιάαπιααε εβαπάεπίε, [οι πδοφιε Ρεγραπιὶ πι ραϊχία 1ο- 

Πτα. 1 ππα]{18' απίεπι ας απΓβΙραδ λαιὰ Ῥαασᾶε ἀεργανα- 

ἴαε αρίίαε τερετΙαΠίαγ. ]αε [απε, Ύπαε “εκ «Γι ρυτ1π]5 

πιοηββις Ρεν Ιαρίάεας ΠΠΙι]αδ 1Π Ἡοπιαπαπι οἰνιαῖεπι ἀοτ]-- 

ναπίατ, αῖς αμάεπι νι] οατεηῖες, ογιάϊι[οι]αε {απιεῃ 

Γαμέ, αἳ πεαάε οεἰετ]ίετ οα]εβαπί,: αἱ ατραπῖ {οΗἱ68, ηε- 

4µε γε[σετεπίαχ, πεφιε σε]ετ]ίετ 1η 1ρῇΠ5, αἱ 1π {οηίαπϊς 

αθμῖθ, 4Παεομπφιε 1η]εξετῖδ, εἰκεπίαγ Ἱεραπιῖπα εἰ οἶετα 

οἱ οαἵΠ66,) Ἐκ 5 αμίεπι α]ϊαε αλῖς 1π ]οε πιυ]ο ογι-- 

ἀϊοτες [απῖ εἰ αἲ 1ρί5 απάϊρεηπι ἆμγαε 6τΓάνεδᾳπε ποπηῖ- 

Παπίας, Ύαοά νεπίτιοα]απα Ιπ[ε[βεηί εἰ α ροία οπ.5 ϱαοί- 

ἆαπι Ρ]υχος ρεγοἱρίαηί: πάπα {616 αἱ αἰίαθ πι]ίαθ σαι/[ας 
. 
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Κὰ. Οατί. κ. [ ΟΝΤΙΝ, Εά. Βα[. Ύ. (407.) 
ποιούνγτων αἰτίων ὁτιοῦν ἀπὸ τοῦ γινομένου παρονομάζεινν 
οὕτω }οῦν καὶ τοὐναντίον ὕδωρ τῴδε τὸ κάλλιστον ἐπαι- 

νοῦντες ὀνομάδουσι κοὺφόν τὲ καὶ µαλακόν. αἀλλὼ ταῦτα 

γε πάντα τῷ λελεγμένα γρήσιμα μέν ἐστι γινώσκεσθαι, ὃι- 
ὁάσκεται ὃ᾽ οὐδὲν αὐτῶν ἐκ τῆς προκειµένης ῥήσεως. οὔτ. 

οὖν ἀναποδείχτως οὔτε µετ ' ἀποδείξεως οὔτε διὰ βραχέων 
ἀσαφέστερον οὔτε διηρθρωμένως μακρότερον. ἄμεινον οὖν 

ἐστι, κατά 7ὲ τὴν ἐμὴν γνωµην, ὑπερβαίνειν ὅλας τοιαύτας 
λέξεις. ἐὼν μὲν ὅπως χρὴ παρασκευάξειν ὕδωρ' εἰς πόσιν 

ψυχρὸν. ὁ- “Ιπποκράτης προύθετο γράφειν,. ὁ νοῦς , αυτῆς 
ἔσταυ τοιοῦτος: ἐὰν ἕἔψωμεν ὕδωρ ἕνεκεν τῆς προειρημένης 

χρείας, του γ᾽ οὐδὲν ἐπιθήσομεν τοῖς ἀγγείοις ἐν οἷς. ἑψο- 
μεν, αλλ’ ἐπιτρέψομεν ὁμιλεῖν τῷ πέριξ αέρι τὸ ἑψόμενον, ἢ 

τοὐναντίον ἀποκλείσομεν τὸν. αέρα, στἐγνώσανεεο πώμαει τὸ 

αγγεῖον.: αὐτὰ δὲ. δὴ ταῦτα. πάλιν ἤτου κατὰ τὴν ἔψησιν 

αὐτὴν. ἡ) κατὰ τὴν ἐπ  αὐτῇ. γἐνησομένην φύδιν. εἰρῆσθαν 

δυνατὸν ' ἀκούειν ἐσεί, « πιθανώτερον μὲν ἐπὶ τῆς ψύξεως, 
Ἰ ὣλ ' - «εν ον 29) ς 

απἰοήαπα΄ ε[ιοιοηίος αἳ' ο[εοία ἄεποπ]ήπαγο οοπ[αεγεγαη!ς 

Πο ἱράς: αἱ, Μαῖο οοβἰτανῖαπι α(παπα, "ορίϊπίαπα . {οἱ]1οςξ 

Ἰαιάαιερ,  Ίενεπι οἱ πιο]]επα΄ αἀρε]]απί, . ΘΟείοσσα. οπιΠΙ8 

Ίιαες οπἠανγαία οοσήτία αμ]άεπ μι ]]ία [αμ Γεὰ, πΙμᾶ] αρίο-- 

τΗΠΙ Ργοροβία γειρα ἀοσεπί, πεφιπε [ης οβειήίοηε, πε- 

4πε ᾿ουπα ο[επ[οπ6, ΄πεφπε Ῥτενίίες εἰ οΡ[οαχίμδ, Ἠθ- 

απο ἀἁ]ιοίάα αο Ῥτο]ϊχίμς.  Θαϊϊμς Ι6ΙΙΙΣ πιοα (πἱάεπι  [οἱ]-- 

{επ ί]α ΓαεγΙς ΟΠΙ168. Μ]α5πιοᾶἱ οΓαίΙοµες 1Πίέβγας. Ργαείει-- 

γα. Ομάπιποβγεπα { Ηιρροογαίες α9ἳο ραοίο αφιαπι Ρροαὶ 

Γρίάαπα ρύαθραγατο οβονίεαί. Ίπαίετο Ρργορο[α1ΐ, Ἰά)]αδ-- 

πιο επί νένρογαπι Γομ[ας, δί ααααπι  Ῥτθεάϊῖοια [18 

οαυ/[α. ἀεσοοφααπιας απ πα]. να[οι]α5, ἴπ ααἱριαδ. ἀεοοαιῖ- 

τάς, Γαρ6υπιροπεηαςς. Γεἆ οὐαε ἀεοοφιμίΗς, παπι ΤΠ 

αὔτο αιωρίεπία Ίρενε νον[ατϊ ρουμ {εππΙθ; αμ! ε οοπίναγ]ο 

α[ᾳΊ1ο: ορετοι]ο να[οα]άπι Ιπίεσεπίε αὔΓεπα ᾿ΕΧΕΙΙ{ΕΠΠΙΙ6. 

Ἠιτίαπα νεχο Ἠπεο 1ρία απ Ἱπίετ ἀθοοφιεπάιπα αὐξ αὐ 

ἀεοοοίϊοπε ἀπίεν τε[Ιρεγαπά πι Πογὶ ἀερατο  ἀτοίιπα ο[[ο 

ἱη{ο]]ίροιγα ρο/απαας;. [ο ἵπ τε[δεχαίοπθ ἀπ[ε]]]σὶ ου εζ[]-- 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΊ ΕΙΣ Α1ΤΟ ΣΠΟΜΝΗΛΙΑ 4. ἍΊ6ι 
Τὰ, Ολα. ΙΧ. [497. 458. Ί. Εά. Ρα{. Υ. (49τ.) 
απιθάνως ὃ᾽ ἐπὶ τῆς ἑψήσεως. οὐ γὰρ ἔχομεν εἰπεῖν 1ν- 

τινα χρείαν ἡμῖν παρέξει κατὼ τὴν ἔψησιν ὁ περιέχων αἲρ 

ἢ κωλυόµενος ἐμπίπτειν τοῖς ἑψομιένοις 'ὕδασιν. /ἐπὶ [165] 

δὲ τῆς μετὰ τὴν ἔψησιν ψύξεως, ἔνθα μὲν ἀποροῦμεν, ἴἴτου 

φρέατος ἐν ᾧ τὸ ἀγγεῖον ὑποθήσομεν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐτιί- 

θεμά τὲ ποιῆσαι τῷ ἀγγείῳ καὶ πάντοῦεν ἀκριβῶς αὐτὸ 
στεγνώσαι" ἔνθα ὃ᾽ οὐδὲν τὸ ἀγγεῖον απώµαστον ὡς δέχε- 

ταυ τὸν ψυχρὸν αέρα. τινὲς δὲ τῶν ἐξηγητῶν ὅσου γε χω- 

ος τοῦ συνάψαι τοῖς προειρῆμένοις αναγινώσκειν αξιοῦσε 

τὴν προκειµένην λέξιν, εἶναι μὲν αὐτῷ τὸν λόγον φασὶ 
περὶ τῶν μοχθηρῶν ὑδάιτων καὶ μάλισθ ὅσα διὰ γεώδη 
τινὰ οὐσίαν ἐμφερομένην, τοιαῦτ ἐσεί. μέτρον ὃδ᾽ εἰρῆσθαυ 
τῆς ἑφψήσέως, ἄχρι τοσούτου αὐτὰ δεῖν ἕψειν, ὡς ἂν γένη- 

ται καθαρὼ καὶ διαυγῆ, δεξάµενα τὸν έξωθεν αέρα. διὰ 

7ὰρ τὴν τούτου μίδιν, οὐ ὃν ἑαυτὸ λαμπρὰ φαίνεσθαι τὼ 

κάλλιστα τῶν ὑδάεων, εἰ φυοιολογίαν ἑαυτοὺς ἐμβάλλοντες, 

ὑπὲρ: ἦς οὐδένα λόγον ἀποδοῦναυ δύνανταυ. λαμπρὸν γὼρ 

Ῥήήπς ε[ι, 1Π ἀεοοοίίοπο γοχο Ιποτεάϊρί]ε, ΎἈΝεφπο απῖπι 

4οσέτε Ρο[πιας ομἵπαιη. ΓΙ: 1Πίετ οοᾳαεπά μπα αὖγ απ 

Ῥιεης {αίωχις ΠΕ, αφπαθ ἀεοοᾳιη[Ηχ αηπᾶςδ πε αἰἰῖησαί 

εχε]α[ας; {[εὰά 1π τε[τῖβεταπἆο Ρο[ι οοοίπταπι, πδί α)ἴοπ]ια5 

Ρυίεί, ἴπ ϱπεπι να[οα]άπα ἀεπίίαπιας, ποΡῖς {αοιι]ίας ο[ί 

αληιο ἱερπιίπο γα[οα]απι εἰαπάσιθ αἰηής Πάφο ἀίσει- 

ἴει ορ[ίτιετο πεσείε ε{ι, Ὦ Ρί νετο Ρμίεο «αγεµιας, 4είεοίηπι 

-Ὑαδ, ας {ποϊάσπι αὔτεπι αὐπηιίαί, τε]π(αςσιθ' εοπνεΠί!. 

Οεἰοτιπὶ ΠΟΜΠΗ εχρ]απαίοχεθ γοεχρα Ίαεο α ΓμρεΓίοτίριις 

ἀϊκ]αποία Ἱερειάα ε[ε οεμ[επίο Ηιρροουγα! ἆᾳε νιτῖο[ῖφ 

αθπιῖς ΓΕΓΠΙΟΠΟΠΙ Πεγῖ α]απί, ἀεφιΙοα 115 πιακίπιθ, ᾳπαθοι-- 

απο οὗ αἰηπαπα Τεγγεαπα αἀπι]κίαπι πιβίεγίαπα Ππ]αςπιοςί 

[αηΐ.  Μεπ[αταπι απίσπι ἱοεπροχί5 οοοίχαο απ ε[ῖε οροχ- 

τεγτα, Ὁϊ «ο {μα [ο]εεί οοφαπίατ, ἆοπεο ρυγαε βαπί, 

αἴηαο αὔτοπι εχίογπαι β αὐπλίαηὲ, Ρεγ[ρίομαε: οὗ Ἠ]ας 

επῖΏα αἀππΙχΙοπεπι, ΠΟΠ Πααρίο παίπτα ορίΊππας ἄηα8 

[ρ]επάϊάας αΡρατεγε α[Γενεγαπῖ, αίᾳπο Πα ἆά τεγήπ Παϊατα 

{εγπιοπείι αβθτεάιαπίαν, ο] 1ρᾷ πα]]ααι ταΙοπεπι α{ι- 

6Α1ΕΝΌ8Β ΤΟΜΕε ΧγΙΙ, ΡΑΗΏΕ ΤΙ. 1, 



169 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΊΣ ΕΠΙΖ4ΠΜΙΩΙΝ ΣΤ 

εά. Οµατ ΤΝ. [488.] Ἐά. Ρα[, Υ. 497.) 
φανοσω, τὸ καθαρὸν ὕδωρ οὐκ αὐγῆς τινος έξωθεν κ μκει 

πτούσης εἰς αὐτὸ λαμπρᾶς, ἀλλὼ κατὰ τὴν ἀλλοίωσιν, ἣν 

ἐκ τοῦ προσπίπτοντος ἔχει φωτος, ὥσπερ γε καὶ αὐτὸς ὃὁ 

ἀήρ. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ οὗτός ἐστι κἀτὰ τὴν ἑαυιοῦ φύσιν 
λαμπρὸς, πάντως ἂν ἦν καὶ νύκτωρ τοιοῦτος, ἀλλὰ τοῖς 

ἄνω πέρασιν αὐτοῦ προσπιπτούσης τῆς ἡλιακῆς αὐγῆς ὅλος 

ἀλλοιοῦταί τὲ καὶ μεταβάλλεται συνεχἠς ὢν ἑαυτῷ. τὸ δὲ 
κενὼς εἶναί τινας χώρας ἢ κατὰ τὸ ὕδωρ ἡ) κατὰ τὸν αέρα, 
τῇ μὲν ᾿ἈἘπικούρου τε καὶ ᾿4σκληπιάδου δύξη περὶ τῶν 

στοιχείων «ἀκόλουθόν ἐστι τῇ ὃ᾽ ᾿4ριστοτέλους τὲ καὶ 
Στοιχικῶν ἐναντίον οὐδαμόθι κενὸν οὐδὲν ἐν τῷ ἁόσμῳ πε- 
πεισµένων ὑπάρχειν, αλλ ἐκπεπληρώσθαι πάντα σώμασιν. 

"οὐδὲ γὰρ κατὰ τὴν κἰσσηριν αἱ μεταξὺ τῶν γεωδῶν σωµά- 
των χῶραι παντάπασιν αὐτοῖς εἶναι δοκοῦσι κεναί. περιέ- 

χεόθαυ γοῦν ἐν αὐταῖς τὸν ἄέρα φασί. κατὼ μέντοι τὸ 
ὕδωρ οὐκ εἶναί τινα ποροποιῖαν τοιαύτην ὁποία κατὰ τὴν 

κἰσσηρἰν μις αλλα συνεχὲς ἑαυτῷ παντοίως ὑπάρχείν αὐτό. 
βέλτιον οὖν εἰρῆσθαυ νοµίζειν ὅ φησιν, ὡς δέχηται τὸν αέρα 

6π8χε Ρο[απῖ,.  Βρ]επάϊάα παπιπθ Ῥυτα α0α οοπ[ρΙοΙἴας, 

ΠΟΠ αἰίαια Γρ]εηθϊάα Ίαοε εχκἰτίη[εοις 1 αρίαπι Ιποϊάεπίς, 

[ο αὖ οσουχγεηπίε Ἰπῖπε ρεγμιπϊαία, ααεπιαάπιοάαπι εἴ 

48Σ πεφιε 1ρ[ο εκ Ρρτορτία Ἠδίιγα ΙσεΠδ, αἰϊοφ1 εἰ ποοία 

ΟΠΙΠΊΠΟ Ἰαοεγεί, τεγαπα Γάππιος εἶ]ας βπες [ο]αγί ταάῖο {6- 

τοπία, ἰοἱμφ ασπι {ἱ ΠΡΙ 1ρί οοπίπαα8, αἰιεγα[οιί οξ 

οοιαπλαἰαἰαχ. ἴπ αηαα νετο ααἲ αὔτο Ἱπαπία εΠε [ραίῖα, 

οπι Ἐρίϊουτί εἰ Α/[ε]ερίαάϊ ἆε εἰεπιεπ[ῖ ορίΠΙοπθ ΟΟΠΟΟΓ- 

ἀαΐ, Απιβοίε]Ι απίεπι Θἰοϊοογμπι(αθ. Ρ]αοῖῖ αἀνεγ[αίασ, 

ᾳαοά πα]]άπα ἴπ πιαπἆο Ἰοοίπι ε[[α ναοιαια, [εά οπιπῖα 

ΟΟΥΡΟΥΗΠΑ Ρ]επα ε[ῄε ΠΡΙ ρετ[ια[εγαπίς πεφαε επῖπα ἴπ Ρρι- 

πιο οαν]ἰαίθφ {εγγοῖς οογροσίθις Ιπίεγ]εοίαε {ρῄς Ρεμ1{8 

νασμαφ νΙάεπία, Γεὰ Ππίτα 1ρ[ας αὔτεπι οοπ πετ (εβαπ{ία: 

1η αηιια φπἰάθιη Ἰαιά ε[[ ἴαἱεαι πιεαίαάπι [αμγίσαπα, ουδ” 

19 1 Ῥωπιίος ]αρίάο οοπ[ρίοϊίαχ , [εᾷ 4ποφιιο Υατ[ιθ 1ρίαπι 

ΠΡΙ εἴζε οοπ{ἵπιαπη. Ἀεοίίαο μία εβ 1ὰ ᾳποᾶ ἠποαῖϊ, αἲ 

8όγεπι Γι[εῖρίαϊ ἆθ να[ο Πο ορετοι]αίο ἀῑοίιπα ε[θ, Ἀαπι 



ὍακαΙ Γά{ΗΝΟΤΣ ΕΙΣ αΤΤΟ ΣΠΟΙΜΙΝΗΙΗΗ 4, 103 

Εὰ. ΟΊνασίν ΤΝ. [488. 1 Εά. Βαΐ, γι (497.) 
περὶ τοῦ μὴ πωμµασθέντος ἀγγείου. καὶ γὰρ τὸ 7εγραμµέ- 
νον ἐφεξῆς οὐ προσίεται τὴν εὐρημένην ἐξήγησιν ἔχον οὗ- 
τως" τὸ δὲ μὴ ἔμπλεον εἶναι καὶ ἐπίθεμα ἔχειν, ἀντιδιή- 
θηταί τοι τῇ προκειμένη λέξει, καθ ἦν φησιν ὕδωρ ἀφε- 
ψηθὲν, τὸ μὲν ὡς δέχεται τὸν αέρα. τοῦ γὰρ ἐπιφερομένου 
τῴῷδε τῷ λόγῳ τοῦ δευτέρου, κατὼ τὴν ῥῆσιν ἀξιοῦντος ἐπί- 
Όεμα ἔχειν τὸ ἀγγεῖον, ὁ ἀντιδιηρημένος αὐτῷ, τὸ μηδ᾽ 
ὕλως ἔχει τὸ ἐπίθεμα κωλύει, καὶ τοῦτο ἐσήμηνεν ὁ /ππο- 

κράτης ἓν τῷ γράψαι, τὸ μὲν ὡς δέχηται τὸν αέρα. τὸ 
ὃ) οὐκ ἔχον ἑτοίμως δέχεται δηλονότι, τοῦτο δέ φαμεν ἐπὶ 
τῶν ἄέρος ψυχροῦ Ψυχομένων ὑδάτων γίνεσθαι, καθάπερ 
ἐπὶ τῆς “ἀλεξανδρείας εἰώθασε πράετειν. ἔνθα δὲ μὴ κρου- 

νοῖς ὑποβάλλουσι τὸ ἀφεψηθὲν ὕδωρ, ἐνταῦθα βέλτιὀν ἐστιν 
απόκενον εἶναι τὸ ἀγγεῖον, ὅπως μεταξυ τοῦ ἐπιθέματος καὶ 
τοῦ κατὰ τὸ ἀγγεῖον ὕδατος ἀῑρ ψυχθεὶς αὐτὺς πρότερον 
οὕτω τῇ ψαύσει ψύξη τὸ πλησιάδον ὕδωρ. ὥσπερ γὼρ ὕδωρ 

ἑτοιμότερον ἁπάντων τῶν γεωδῶν σωμάτων θερμαίνεταί τὰ 
καὶ ψύχεται, διότο λἐπτομερέστερον αὐτῶν ἐστῳ κατὼ τὸν 

΄ 

ᾳποᾶ ἀείποερς [οπἱρίαπι εΠ, ἀῑοίαπι εκρ]απαἰίοπθπι ΠΟ 

αἀπι]ΙΕ, Πία [ο Ἠαβεῃπς, ἴμππι Ὑετο πο Ῥ]εηιιπα ΠΕ εἴ ορεΓ-. 

οπ] 1η Ἠαβεαίξ, Ῥτορο[ίί6 [απο γεγρῖ ορροηΠας, απαε [απῖ 

Ἰαεο: αηµα οοοσία, ἵαπα απῖάεαι, αἲ Γα[ο[ρίαϊι αἔγεπι; ἨαΠΙ 

Γεουαπάαε ραγίοι]αε [αῬ[ε(πεπἰῖ, αᾳπαε ναδ εοπ{εοίαπι ε[Τε 

τυ]Ε, Υετρα Ίαεο αἀνετ[απίῖα ορετοι]απι ναΠ ῥργοι[ας 1π. 

Τεγά]οαηί, Ἰάᾳπο [Πρπϊῃσαι Ἡ]ρροοταίες [ογίνεπς, ἴαπι φαἲ- 

ἀεπι υἱ αξγεπι [α[οιρίαϊ: νας οηῖπι ορετοµ]αϊαπι ἄξγεΠι εκ- 

οἰαάεί, ἀε]εείαπι νετο [αοῖιε Γπ[οῖριεί. Αἲ ἵπ αηιῖς α Π]- 

βιάο αέγε τε[τῖρογαιῖ Ἰά Πετὶ πο ἀῑοῖπιις (αεπιαάπιοάαιη΄ 

Αεχαπάτίαο Ίασοετε οοπ/{μενεγαΠί; ᾖἨΠΒὶ νετο Ιογγεπ{ίβιι8 

οοείαπι αθπαπι [αρ]οἰαμί, ἴἔαπι Υα8 αἰῑαιια εχ Ρρατίε Ιπαπε 

ε[ἴε πιε]ῖας {αεχΙε, 4πο αἲν ΙΠίερ ορεγοι]απι εἰ 8παπα 1Π 

να[ε Ῥοβίαπι οοπίεπίαθ 1ρ[ε Ῥτϊις τε[ρεταίας, Πο ἀεϊπάς 

αἰίαοία νΙοίπαπα 44 παπα τε]μεγεί. Ὀϊ επῖαι αθία {αο {ια 

απαπι οπιη]α ἵεΓγεπα ΟΟΥΡΟΥά εα[εῖ αἴηαε Γ1ρε[οΙέ, φιἱρρε 

οσα ία (επαϊἰαίο ραγίππι Γαρετεῖί, ραπ ταοπε εἰ αν 

ον) 



164 ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ ΡΠΙΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Εὰ. Μαν, ΙΧ. 488. 489. Ί Εά. Βα[. Υ. (4979) 
αὐτὸν λόγον ὕδατος αἄὴρ καὶ Θαυμάξοιμι ἂν. εἴ τις οὐκ ἔχει 

τούτου πεῖραν ὁσήμέραυ γινομένου. τῶν γὰρ τὸν οἶνον ἐχόν-- 

των ἀγγείων ὅ τὺ περ ἄν ἐστιν ἄνευ πώματος, ὀξύνεταυ 

ῥᾳδίως, ὥσπερ γὲ πάλιν αὐτὸ πωμασθὲν ἧττον τοῦτο πά- 

σχευ, ἔτι ὃ᾽ ἧττον τὰ πεπληρωμένα. τὰ γὰρ. ἀπόκενα 

διότι περιέχει ἐν αὐτοῖς αέρα, [ 489 ] ὃν ἐκείνου µέσου θᾶτ- 

τον ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἔξωθεν. αλλοιοῦταυ πεπληρωμένα 

"µέχρι τοῦ ψαύειν τῶν ἐπιθεμάτων, ὃν ἐκείνων μὲν ἴσχευ 
τὴν ἀλλοίωσιν ἀσθενῇ τὲ καὶ ἄμυδραν εἰς τοσθῦτον εἰς 

ὅσον. ἂν ἦκε τοῦ ἐπιθέματος πυκνύτητος. εὐρήσεις γοῦν τὰ 

μὲν ὑπὸ πίστηο ἢἢ γύψου στεγνωθέντα μονιμώτέρα γινό- 

µενα, τὰ ὃ᾽ ὑπὸ. μόνου δέρματος ἧττον, ὥσπερ καὶ τὰ τοῖς 

τυφλοῖς πωμασθέντα ' καὶ διὰ τοῦτο προὔποβάλλοντες ἢ τοι- 

ούτους ἢ δέρματος, καταγυψοῦσέ τε καὶ Ικαταπιττοῦσι τὰ 

μεράμια. κατὰ τοῦτον οὖν λόγον ὅταν ἐργάξεσθαι βουληθώ- 

µεν ὕδωρ ψυχρότατον, ἔχοντεο μὲν χιόνα, προθερμήναντες 

αὐτὸ περιτίθἐµεν ἔξωθεν ἐκείνην ἀποροῦντες δὲ χιόνος ἐκ 

οπαπι απα; αἀπιγαπάαππ(αο πΠΠΙ Ῥ]απο Γαασῖε, ΠΙΠ φπῖδ-- 

Ρίαπι Ἰά)άςςο τοὶ αποϊϊἁίε εγοπίεπἰῖ εχρεγπιεπίαπι ΓεΠ-- 

Μαι. Ὑα[ογαπι ΠπΙ(άθ γΙπαγίοταπα ποά τεο][απι αρεΓ-- 

ἵαπποια Πιθίῖ, αἱ νίπαπι {αοῖ]ο αοε[σαί, ἵπ οαυ[α α[, Πο 

ε οοηἰπαγίο Ὦοπθ ορετομ]αίαπι πππας 14 ραίσ, Λάμαο 

νετο ΠΙΙΠΠ6 ῥ]επα ναί[α: Ἰαπ φπαε αἰφιαπ[α]απι νγασαα 

Γαπῖ, αἀοπίαπα αΌτεια Πποἱα[απα Παρεμί, Ρεν ἴ]]απι πχεζἵαπα 

οε]ογίὰς αὐ απιρίοπίο εχἰτίη[εοιι Ρετηνπίαπίασ, [εά Ῥ]επα 

ία τἱ νίηαπι ορεγομ]άπι αἰ]ησαί, Ρεν ἴ]απαι απ]άεπι ἀπι-- 

Ῥεοί]ίεν αἀπιοάιπα αἴηπε οΡ[οιιχθ:εο {αιιο ν1Ιαπί5, 4ο αι[-- 

απο [απο {[εσιιππεη ἀ4επ[ίας ρετνεηῖί,  Ἰπνεμῖεδ Ιία(αθ 

Ρἰοφία αιἲ ϱΥρίαἰα ἆο]ία ἀῑαίϊας γῖπα [ποεγα οοπ{εχνατο, 

Γοὰ φ1παθ {οἱο οοχίο, {ῑοιί οἳ ϱπαο οιπεῖ ουβγπαηῖ, Ῥχο- 

νιοχῖ {επιρογο ἀαταπί; ααοοῖτοα ορβτιοία Ρτῖα5 οιπεῖδ αι 

οοσῖο ἆο]α ΒΥΡίο ἀεϊπάς ας Ρίζες ομ]πιΠ!, Ἠαο ΕΥΡο 18-- 

Ποπε Ύαπι αφααπα {ἱριάΙῃΊπιαπα πεάάεχθ νοἰποτίππις, πῖ- 

νεπι εἵ Ἱρίαπα Ρτῖδ οαἱε[αοίαπι, τί {αοῖ]ας ρενααείας, 

τεἰτΙβεγαβίπημδ: Ἠαπη φποάηαθ Ρείι5 οα]ε[αοίαπι α υἱοἰμῖθ. 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ «Ι. 4105 

Γά. Οµατί, ΙΧ. [180.] Γὰ. Ρα[. Υ. (497. 408.) 
φθέατος ἢ προυνῶν αὐτῷ ποριξόμεθα τὴν ψύξιν, νλνς 

µαΐνοντες μέν, ἵν εὐαλλοίωτον γένηταυ. δέχεται γὰρ ἐτοι- 
μότέρον εἰς ὕλον ἑαυτὸ τὴν ἔκ τῶν ὁμιλούντων αλλοίωσιν 

ἕκαστον τῶν προθιρµανθένεων ὑπὸ θερμότητος. αέρα δὲ 

-- (498) χρὸν αυτοῦ ἡμαῤθω ἐπιτεχνώμενου διὰ τὴν είρη-- 

μένην αἰτίαν. εἰ μὲν οὖν ἕνεκα τοῦ ψυχρὸν ἐργάσασθαυ 

τὸ ἑψηθὲν ὕδωρ ὑφ Ίπποκρατους είρηται ταῦτα, πιθανῆς 

εὐπορήσαμεν ἐξηγήσεως, εἰ ὃ᾽ ἕνεκα τοῦ τὸ μοχθηρὸν 
ἐπανορθώσασθαι, σκεπτέον ἐφεξῆς αἀρξαμένους αὖθις ἀπὸ 

τῆς ἑψήσεως, ἥτις ὕλον ὁμαλῶς χέουσα τὸ ὕδωρ ἐπιτή- 

δειον ἐργάδεταν εἰς διάκρισιν. διαμενούσης μὲν οὖν ἐἓν αυ- 
τῷ τῆς ἐκ τοῦ τεθερμάνθαν κινήσεως, ἀνάγκη μετεωρίδε- 

σθαί τινα τῶν ἐμφερομένων αὐτῷ παχυμερών σωμάτων, 

᾿Απολλυμένης δὲ τελέως αὐτῆς τὰ μὲν γεωδη τῷ συμφύτῳ 

βάρει καταφερόµενα πρὸς τὸν πυθμένα τοῦ περιέχοντος 

ἀγγείου παραγενήσεται, τὸ ὃ᾽ ὕδωρ ἐποχήσεται τούτοις, 

ὕπερ αιρέμα ἀποχέοντες εἰς ἕτερον ἀγγεῖον αβλαβως ἔξομὲν 

χρῆσθαι. Ζεῦξις δὲ οὐκ οἵδ᾽ ὅπως τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέ- 
ϱου μορίου τῆς ῥήσεως οὕτως ἐξηγήσατο. βούλεται, φησὶν, 

π [ο ἰοίαπ αἰίεγπαίίοπεπι Ρρτοιηίίας οὗ ταταίεπα αἁπιιί- 

Πρ οὗ Ρταε(Ιοίππι νετο σαα[απι αἈ αὔτο ΓΠηριάο Ίἵαπαιιαπα 

ἰαησὶ αγἰῃοίο[ε πιοἩπιατ. ἹΙρβίίας { οοοίαο αθ18ε Τε[ΓΙσθ- 

ταπάαε οαπ[α Ίαεο αὖ Ηἱρροοταίε ἀῑοία ἔπεγαο, νογ]βπι]]εΠι 

εχρ]απαίἴοπεπι παοί Γαπια5; αἲ Π ν]]ο[αο 4ηααπθ ΟΟΣΥΓΙΡΕΙΙ- 

ἀᾳπε, εοπῄῃάετατε ἀείποερθ ἀερεπιιδ, α οοοίπτα 1{εγίπα 

εχοτί, αιιπε ἰοίαπι ἀοηιαβί][ετ αααπι {άπάεης, θαπι αἆ 

Ρατίῖαπα Γερατα[ίοπεΠῃ 14οπεαπι τεάςΦ1ῖ, Ρεπιαπεπία οΗ1Π1 

"πἆμαο ἵπ Ἱρία οὗ οα]ε[αο[ίοπεπα πιοία, αἶφιια ογα/[Πονγα 

οοχροτα Ἱππαἰαπίῖα Γαβ]Ηποῖας ε[ενγί πεοε[[ο ε[ῖ; πιοία νετο 

ἵπ. ἴοίπη ἀε[πεπίο, Ίεχγεαο ραγίίοπ]αο Ἰησομίίο Ρροπάεγα 

ἀε[εεπάεπίες, 1π Γαπᾷο οοηΙΙπθη[]6 ναί τε[άεριιηΕ, αθ1ιᾶ8 

νεχο [αρευ Ίαν ΠιίαΡ,  Ἠαπο ραμ]α(ἶπι 1π αἱἰεγαπα να 

ΓγαπςΓαπάσεπίεβ οἶίτα ποχαπι ἀείπάς πα ροἰετιππής. Ύεγιαπι 

Ζειικὶ Πε[εῖο φποπιοάο π]Πππι Γευαπάαςο Ἠ]ὰς ογα1οη]5 

Ρατου]αε Πία εχρ]απανῖῖ: γα]ε, Ἰπααῖξν Ἡϊρροοταίες ἀ4φ1απι 



106 ΙΠΠΟΚΡ4ΊΟΤΣ ΕΠΙ4ΗΠΜΙΩΝ 21’ 
Ἐὰ, Όµαχε, ΙΧ. Γ1490.1 Ἔά, Ραῇ, . (198.) 
ὁ Ἱπποκράτης, μὴ ἐμπλέειν τῇ γαστρὶ τὸ ὕδωρ. ὀξύνει δὲ 

δηλονύτι τὴν δευτέραν συλλαβὴν τοῦ ἔμπλεον ὀνύματος, οὐχ. 
ὥσπερ οἳ ἄλλοι τὴν πρώτην ἀκούεσθαι βουλύμενοι, οὐ τὸ 

πλῆρες ἀγγεῖον ἐξ αὐτῆς, ὥσπερ ἐκείνοιο ἔδοξεν, αλλὰ τὸ 
κατὰ τὴν ποιλίην ἔμπλεον, ὕπερ ἐστὶ µετέωρον. ἀλλ ἐπεὶ 
τυφλώττει τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον, διὰ ποῦτο ἡᾗ φι- 

λαυτία πολλάκις ἐργάξεται τυφλοὺς ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις 
μόνους, εἰ καὶ τὰ ἀλλότρια βλέπομεν ἀκριβέστατα. 

ια. 

Ότι ἐξ αἱμοθῥαγιών ἐξυδεροῦνταν, 

Τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔσταυ ὁ λόγος τῷ κατὰ τήνδε τὴν 

ῥῆσιν εἰρημένω, ὅτυ αἵματος ῥυέντος ἐκλύονται, Ίίνεταυ 
Δ 3 / ” 

γαρ ἀμφύτερα ψυχοµένου τοῦ σώματος. 

ΠΟΠ Ἰππαίατο γεπἰτιομ]ο, αοπίτπι [οοεῖ {οπαπι Γεοιιάαα 

[Υ]]αμαε Ἰα]ας ποπιϊπὶ ἐμπλέον [αροεγίπΠροΠεΠς, ποἩ, απ 

401, Ῥεπιαθ, Ῥευ 1ρίαπι νο]εήδ ΠΟΠ να Ρ]ευιια Ιππία] 1ο, 

αἲ 1] νΙ[ιπι {1Η [εὰ νοπίχίοιι]ο Ιππαίαπς, αιιοᾷ {άειπι 

{οπας, αποά [αρεγῃαϊίαπς, Οείεταπα Ποηῖαπι 8ΠΠαΠ8 εγρα 

Απιβίυπα. οα]]σαί οβεοιῖ(πε Ιάοίγοο, ποβγὶ 1ρΙΟΓΗΠΑ ΠΙΟΣ 

ΡΙεγΙππ(θ πο 1Η’ ποβγῖθ [οἱ τεριδ οα6οοδ τοὐάΙς, 4 παπῃ-- 

ν]θ α]εηα Ῥεγ[ριοβοϊ[βιπε οΘΓΠΕΠΙΙ9. 

ΧΙ. ΙΙ 

Οιοπίαπι εν Γαπρμιπὶς Ρτο][μυῖῖς αφμα {μδομίαπεα ἰαδοταπέ, 

Ἡογιπι νοτροσεπι εοάεπι αἴηιε 1Πογαπι Υἱδ ε[Π, 4πο- 

πἶαπι {[απριίπε ργοζυ{ο ἀλ[οϊναπίασς αἰγωπιφιε ΕΠΙ Τε- 

Γηρεγαίο ΘΟΣΡΟΣΘ ΡτογεΠΙΙ, 



ΚάΙ ΓΑ 4ΙΠΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜα 4. 407 

Γά, Οαξί, ΤΧ. {450. 400.] Εὰ. Βα[. Υ. (408.) 
ιβ’. 

Ἀῆν οἷα δεῖ καθαίρεσθαιν καθαίρωνταυ καὶ εὐφόρως φέ- 
ῥουσιγ. 

. ος τν | 

” ανν »” 4 , , ” ε» Ἐνιοι μὲν ἄνευ τοῦ καὶ συγδέσµου γράφουσι την ῥηή- 
σιν ὡσαύτως τῇ κατὰὼ τοὺς ἀφορισμούς' οἳ πλεῖστου δὲ 

.] ιά 3 ’ Ν 3 / ’ 

μετὰ τοῦ καὶ [490] βουλόμενου τὸ μὲν, ὅτι συμφέρει, προσ- 

υπακούειν ἡμᾶς, ὅπερ ἄντικρυς εἴρηται κατὰ τὴν ἐν τοῖς 
αφορισμοῖς ῥῆσιν ἔχουσαν οὕτως. Ἰν οἷα δε καθαίρεσθαυ 

αν ” 
καθαίρωνται, συμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ἔνδεί- 

κνυσθαι ὃ᾽ ἐνταῦθα τὸν καὶ σύνδεσμον προσκείµενον ὅτο 
ο ’ 3 ΄ 3 - ’ .) 

πρὺς τῷ συμφέρειν, εὐφόρως φέρειν αὐτοῖς ὑπάρχευ τὴν ἓκ 
ϕ , ’ ., -” ’ Δ , 

τῆς καθάρσεωθβκένωσιν. εἴτ οὖν ἡμῶν δόιτων τὸ φάρμα- 
» ” Π Β Γ ” κον είτε καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐκκαθαιρούσης τὸ σώμα, 

”- Γ ει ” -- ’ ᾽ 

τῶν λυπούντων χυμῶν ἡᾗ κένωσις Ίίνοιτο. καῦαρσὲις γάρ 
” 3 3 ’ , 

είωθεν ὀνομάδειν οὐ μόνον τὰς ὑπὸ φαρμάκων γινομένας, 
3. η ᾽ υ εις - / ς ἳ ῃ ἀ λ 
αλλά καὶ ταᾶς ὑπὸ τῆς φύσεως. ὁ δὲ Θουκυδίδης καὶ τας 

ΧΙ. 

Αγ] οιια[ία Ῥιγβατὶ οοπυεπῖε ρμγβειίμγ εἴ ]αοι[ε τοίεγαιιέ. 

Νοππα]Ι πε οοπ]απο[ῖοπε εἰ Ίαεο νεγρα Γοτῖριπί, 

απεπιαάπιοάαπι εἰ 1 Ἠρτο αρΠογΙ/ππογαπας  Ῥ]ατ]πί νετο 

οοπ]αποίΙοπεπι εὲ Ἱπιετροπαπέ, νο]επίες απἶάεπι Ἠοο νει- 

Ῥαπα, οοΓεέ, Ἡον Γαρίπ[ε]Ησετα, αιιοὰ εχργε[ε 1π νεγρίς 
π αρλμογη πι [ορ Μαρείατ, εα νετο Ἱία [οπριπίατ: ῇ 

ᾳπα]ία εοπγνειΙῖ ρηχρατϊῖ ρυγσεπίατ, οοπ{ετῖ εἰ {αο]]ο ἴο- 

Ιεγαηῖ,. Ἠοο γετο Ίοσο οοπ]αποοπειη ει αἀά[ίαιη 1πάῖσαχε 

α]απί ᾳιοά Ῥταείετ 1 αιιοᾷ 1ρῇ5 οοπ{ετί, ρες ριβαί1ο-- 

πει {αοΐα ἱπαπ]ίο, {ασῖ]θ ᾳάοφαε εαίη {οἰεταπί, [νο πο- 

5 Ριχραίοτίαπα πιεάΙιοίπαπι εχΗμΙρεηίίραςδ, [νο εἰ παίητα 

αρία οκ ϱΟἵροτε ΙΠ{ε[ιο Ἠππιογςς ἀερε]]εμίε ενασομα!]ο 

Πα: παπα ριγραίοµες αβρε]]ατε οοπ/{αεν1ί Πἱρροογαίες ἨΟΙ 

{[οἱαπῃ α πιεΙοαιπεη!]δ, [εὰ εἰῖαπι α Παΐυτα {ποίας, Ἔλι- 



«- 

) ' Ν ον 

͵ | 

408 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Εά. Οµα1:, ὮΧ. [400] Εά. Ρα[, . (408.) 
κατὰ σύμπτωμα τῷ! λόγω τοῦ νοσήµατος ὁρμὰς τῆς φυ- 

σέως γινομένας κενώσεις ἐν νόσοις Μαθάρσεις καὶ ἄποκα- 
Όαρσεις ὠνόμασεν επών καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαυ 

ὕσαι ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν ἐπήεσαν. εἴρηται δὲ 
ταῦτα ὑπ αὐτοῦ κατὰ τὴν λοιμικὴν διήγησιν ἐν τῇ δευτέρα 

"πώὼν ἱστοριῶν, 

ι’. ᾿ 
ολ ./ 3 5) 3} ὶ 
Ἐν 4ἴνῳ ὀσπριοφαγέοντες ξυνεχέως, θήλία, ἄθῥενα, σκε- 

λέων ἀκρατέες ἐγένονιο καὶ διετέλεον, ἄτὰρ καὶ ὀθοβοφα- 

γέοντες, γονυαλγέες. 

ιδ. 

᾽Εμφανῶς ἐγρηγορως θερμότερος τὰ ἔξω, τὰ εἴσω δὲ ψυ- 
χρότερος, καθεύδων ταναντία. 

ογᾶϊἆες αιίοπι εἳ εναοια(Ιοπθς 1 πποτρῖς Ιπιρεία Παίαγας 

Ρετ ΓΥπιρίοπιαία ΤαἴΙΟΠ6 ΠΙΟΥΡΙ εγεπΙεπίθς, ΡΙγβ8ΙΊοΠες εί 

εχριγραίῖοπες αρρε]]ανίί, 1ία ἀἴοεπδ: Ε{ εκριχραίἴοπες Ρ-- 

116 9Π1Π65, «α6οΙΠΩΙθ α πιε(]οῖ ποπηηαίαα [αΠί, αςεῖ- 

ἀεγιπί. Ἠαεο γετο αὐ 1ρ[ο ἵπ ΡεβΙ]επ[ίαο ΠΒΥΤΑΙΙΟΠΘ [6-. 

οππάο ΠΙβοτίατεπι γο]ιπαῖπο ἀῑοία Γαπ. 

ΧΠΠ. 

1π «4ειο Ἱερππίπα εἴεπίες α[]άμε, [επείια, ππαγες, εγτί- 

δως ἱπιρεοἰ]ί ευαάεδαπε εἰ ρεγπιαπεδαπι. Ζεγώπι εἰίαπα 

ετυμπι εοπιεάεπίες, βεπιµπι ἀοΐογεπι οοπἰτα]ιεδανιὲ. 

ΣΧΙΥ. 
Ευϊάειεγ υἱρί]αις οαἰἰάΐου επεετίως» ἱπιεγίμς αμίεπι [γρί- 

ἀἰογ. «Ώογπιίεπς ε εοπἰτατίο. 
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Τὸ μὲν ἐν ἀργῇ τῆς ῥήσεως εἰρημένον ἐμφανῶς {σον 

δύναται τῷ φανερῶς καὶ ἐπιδήλως" ὅ ὁ) ἐφεξης τούτῳ 

συνῆπταυ τῷ ἐγρηγοροτε, προδήλως ἔχει, ἡγουμένου τοῦ 
“Ἱπποκράτους τὰ ἔξω θΘερμότερα, τὰ ὃ᾽ ἔνδον ψυχρύτερα, 
τάναντία δὲ συμβεβηκέναι τῷ καθεύδοντι. καὶ γὰρ καὶ 
Φαίνεται τοῦτο μὲν ἐπιβλημάτων πλειόνων δεόµενος, τοῦτο 
δὲ καὶ σκεπάσµατος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ὅταν ῇ τὸ περιέχον 

ψυχρὸν ὡς ἐν χειμῶνι, καίτου διὰ τῆς ἡμέρας οὐ δεύµενου 
τούτων. αλλὰὼ καὶ τὸ μεῖζον ἀναπγεῖν ἐνδεικτικόν ἐστι τοῦ 
πλείονα Θερμασίαν ἠθροῖσθαι κατὼ τὸ βάθος τοῦ σώματος. 
ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τὰς πέψεις τοῖς κοιμηθεῖσυ γίνεσθαυ 

μᾶλλον τῶν ἀγρυπνησάντων οὐ μόνον τὰς κατὼ τὴν κοι- 
λίαν τῶν ἐδηδεσμένων σιτίων, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐν ἥπατι καὶ 

ταῖς φλεψὶ τῶν χυμών, ἐνδεικτικόν ἐστι τοῦ θερμότερα τοῖς 

κοιμωμένοις ἀποτελεῖσθαι τὰ κατὰ βάθος τοῦ σώματος, ὁμο- 

λογουμένου γὲ ἡμῖν καὶ προαποδεδειγµένου τοῦ τὸν ἔμφυτον 

Φερμὸν αἰτιώτατον εἶναι πασῶν τῶν κατὰ τὸ σώμα πέψεων. 

οὕτως γε κάν τοῖς ἀφορισμοῖς ἔγραψεν, ἐπί τὰ τῶν Πλικιῶν 

Ππ{ῖο ραγίῖς 1[άας Ροβία Ἠαεο νος, εφἰάεπῖετ, Ίᾷεπι 

Πσπ]ῃσαξ, αποά πιαπ]{ε[ιο εἰ ἀλιοϊάε; [οαπεπί]α Υ6Γο γειρα 

Ἰωῖο νοοί, οἰβίίαις, 4ππεχα, Ῥετ[ρίομα [μπέ, ορ]παπίθ 

Ἠιρροογαίε εχίῖπ]ας νἰρι]αι Ῥατίες οα[άϊογες, ΙΠίεγηαΒ 

απίεπι {Πσίάίοτες, ἀοτππϊεπΗ γετο οοηίτατία ογεπῖγε. 14 

πεπιρθ αΡετίε εκ εο αρβρατεῖ, πο ἀογπι]επίες επι Ῥ]ατί- 

χα γαησα]ῖδ, ἴαπι εἰ οαρῖῖ9 εσεπί ἱεραπιεπίο, ᾗ {Πρί- 

ἀας, ταξ Ἰήβ6γπο {επιροτε, αιιο. οἰγοιππι[απάσπίαςν αἲτ Πε; 

αἰηί ἀπίεγάία υἰβι]απίες Ίαεο ποπ τεφιϊταπῖ. ΘΟμίη εἰἶαπι 

πια]οτ 1Π[ρΙγαῖο Ρρ]α5 οα]οτῖς ἵπ Ρεπείγα]ίρας οοΓροτῖ5 οο]- 

1εοίαπι ε[α {εβαίατ,. Ῥετιπἆε εἰ οοπεοςΙΙοπες 1π ἀἆογπΙεῃ- 

Ώρας ε[ῃοασῖας πάπα 1π νἰρι]απίίρας Πετί πο [ο]ἱαπι 1 

νεπίγ]οα]ο Ἱπρε[ίοταπι εἴδογαπα, ΝετιΙπ εἰἶαπι ἨΙΠΙΟΣΙΗΠΙ 1π 

Ίεεοτο εἰ΄ νεµῖθ, οογροΓῖφ αὐάίίαν [επε Ἰπ ἀοτίεπΗ Ρας 

εα]άΐογες εβ]οί [σπιαπι ε[; «4 αππι ἃα πορῖ οσποε[απα εί 
{αρτα ο[επίαπα ΠΕ, ΠπρεπΙίπα «ΔΊΟΥΕΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΑ 1Π ΟΟΓΡΟΥΘ 

οοποοςΙοΏἩπ Ῥγαεοϊριμπι εἶε ορίῄοεπι, Τα [απο αἱ 1π 

Ἠργῖς αρλογΙπιοταπα πιεπποτίαε Ῥτοάια!ϊ 4ε αείαΗριφ, ἴεπι- 
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μαὶ τῶν ὠρῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἔνθα φησὶν, αἱ κοι- 
λίαι χειμῶνος καὶ ἦρος Θερμόταται φίσει καὶ ὕπνοι µακρό- 

τατου. ἐν ταύτῃησιν οὖν τῇσιν ὥρῃσι καὶ τὰ προσάρµατα 
πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον Θερμὸν πολ τροφῆς 

οὖν πλείονος δέονται, σημεῖον αἱ ἠλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί. 

ἐν τούτοις μὲν οὖν συντόμως ἔγραψε περὶ [491 ] τών ἡλι- 
κιῶν, ἐν ἄλλῳ ἀφορισμῷ μακρότερὀν τὲ καὶ διὰ τοῦτο σα- 
Φέστερον εἰπων ὠὧδί» τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμ- 
φυτον Θερμὸν, πλείστης οὖν δεῖται τροφῆςν εἰ δὲ μὴ, τὸ 

σώμα ἀναλίσκεται. γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θΘερμὸν, διὰ τοῦτο 
ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυματων δεῖταν, κατὼ μὲν οὖν τὰς ἡλι- 

κίας οὐ μµεθισταμένης έσω τε καὶ ἔζω τῆς ἐμφύτου Θερ- 

µασίας, αλλὰ µαραινοµένης ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ, ψυ- 
χροτάτη πασῶν ἡᾗ τῶν γερόντων αποτελεῖται. κατὰ δὲ τὸν 

χειμώνα μεδισταμένης εἰς τὸ βάθος ἡᾗ μὲν κοιλία καὶ τὰ 
σπλάγχνα θερμότερα": τὸ ὃ᾽ ὑπὸ τῷ δέρµατι ψυχρύτερα 
γίνεται, καθ’ ὄνπερ τρόπον καὶ τῆς γῆς φαίνεται τὸ βάδος. 
ἐν τῷ χειμῶνι Θερμὸν ὑπάρχον, ὡς καὶ τὰς πηγαὰς γίνεσθαν 

διὰ τοῦτο θΘερμοτέρας, ὀρύττοντάς τὲ τινας ἄχρυ βάδους 

Ροτίριθ οἱ ν]ίαρ οΠιοῖῖς, αδῖ αἲί: νεμίχες Ἰεπιε αἱ νείθ 

οα 141 (πι . Γαπί παίυτα εἳ [οππὶ Ἰοπριβιηιϊς 5 αρα 

{ειπροτίριας εἰ Ῥ]ατα αἰἰπιεηία ἀἆαπάα Γαπῖ, Ποιίάεαι [τις 

οαἱοτ πα] ας; Ρ]ατὶ αρχ Ἱπάρεπί εἶσα: Ιπά]οΙο Γαπί ἆθ-- 

ἰαίος οί αἰμ]είας, ΙΠ Ἠ][οε ααἶάεπα νετρὶ Ῥγενίίεν ἆθ αε- 

τα Ρις Ἰοηπμί1ς 6, π αἰίετο αρμοτί[πο ας αἴφιθ 

άεο οἰαγίας ἴα ΙπᾳμίεΠπθ: Ογε[οεμιία οοὔροτα Ρἱαγίπιμαι 

Ἱαῦαπί 1ΠΠΙΙ οα]άϊ, ῬΡατίπηαπι Τρια τεφαΙσηηί αΙπιειι-- 

ίαπις Γη πῖηαθ, οοτρις ἀἱρετίίας; Γεπῖρας γεγο εχίριαις 

οαἱος 1πείί, 1άοιτοο Ιβιίαγ ραιοῖ Γοπιεπ[ῖ5δ ερεπί,  Μεοι]-- 

ἀυπι αείαίες αιάεπι ᾖαιιά Ιπίτο {οταδᾳμο Ἰηρεπ]ο σα]οχθ 

πι]ρταηία, Γεὰ {επιρογῖ Ρτορνσίζα (αμε[οοπία, [εί] αεἰας 

οιηµίαπα {Πριά([βμια εΠίοίίας, ΑΙ Ἰθπιο οαἱονε ἴπ ρθιί- 
εονα {5 οοπἀθπίαε, υοπίτίομ]ϊ ααἱάεπα εἴ τείφια νι[οετα 

οα]άίοτα” Πιρομίαπεαθ Ὑετο ρατίεο Πρίάίογες τεάμηίας, 

Οιοιπαάπιοάμπι Τἴεγγαο ρτοβιπάίαδ Ἠίεπιε οα]]άα αρρατεί, 

Ρτορίες οποά οἱ {οπίεθ οαάίοχον Παπί εἰ αἰφιί 1 ΡΓο- 
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αἰσθάνεσθαι σαφώς τῆς Θερμασίας, οταν ἀποχωρήσωσυ 

πύρῥω τῆς ἐπιφανείας. 

, ιξ. 
᾿Ενθέρμῳ φύσει ψυύξις, ποτὸν, ὕδωρ, ἐλινύειν. 

Τὸ ἀξιούμενον ἐν τῇ ῥήσει πρόδηλον. ὕσοι γὰρ 9ερ- 
µότεροι τοῦ προσήκοντός εἶσι, τὸ κἐφάλαιον αὐτῆς τῆς διαί-- 

της εἰς ψύξιν ἀνάγεσθαι συμφέρει. τά τὲ οὖν ψυχρύτερα 
τῃ κράσευ δοτέον αὐτοῖς σιτία καὶ πίνειν κελευστέον, του 

γ ὑδαρὲς ἢ ὕδωρ αὐτὸ καὶ μὴ πολλὰ γυμνάζεσθαι. μόναυ 
γὰρ αὐτοῖς ἀρκέσουσιν αἳ κατὰ τὰς ἀἄναγκαίας πράξεις κι- 

γήσειςο. ἑὔδηλον ὃ᾽ ὅτι καὶ θυμοῦ καὶ φρονιίδων συντόνων 

ἀπέχεσθαι χρὴ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, αλλὰ καὶ λουτροῖς 

χρῆσθαι ποτίµων ὑδάτων ἑκάστης ἡμέρας, μὴ µόνον ἅπαξ, 

αλλὰ καὶ πολλάκις, εἰ βούλοίιντο. καὶ μὴν καὶ τῶν σιτίων 

ἃ προσφέρονται τὴν δύναμιν εἶναι ψυχροτέραν καὶ μάλιστα 

Γαπάαπι [ιο Γοάϊεπίες, απιπι ρτου] α ἔεσγας [πρεγῇῃείθ 

τεοεΠεναηί, εγἰἀεμίεπι σαλἀἰἰαίεπι ρετοῖρ]απί. 

ΧΥ., 

Ρετεα]ἰάο παϊῖµτα τε[τρεταιίο, Ροίμς, αφµα φμτε[εετε. 

Οοἆ ή γετβῖς Ρταεοιρίίαγ «οἶαταπα εἴ. Οπιπίδας 

επίπι 19, απῖ οα]άϊοτε παπι ἀεοεαί [μπί, [απιπ]απι ν]- 

οἵι5 ταϊῖοπῖ5 αἆ τε[γΙσεγαίΙοηεπα τεάίσεγε εχρεάᾶ1{. Τἴαφπε 

Γσὶάϊογίς ἱεπιρεγαίαγαε οἰρατία ἀρ[5 ἁαπάα [απίὲ εἰ αηιοί[α 

Ροϊτίο αμὶ 1ρία αᾳ.α Ροἱυῖ Ρργαερεπάα ε[ἰ; Ῥατυιπ(μο εχει- 

οεπά μπι οοτρις ε[ι, {[ο] παππααε αἆ πεοε[Ἰατία αείίοηςΒ 

πιοίμθ [αοιεηί, ἸἈΝἰμί]ααε ἀπ ε[ι αἩ Ίτα εἰ ουχί νε- 

Πεπιεπ[]οτίρας Ἠυ]αθπιοάί Ποπαῖπεπι αββάπετε ἆερετε. Θμἱπ 

εἰῖαπι αποἰ]άῑε Ἰαναίιοπίριι ααασπ ἁμ]οίαπι τα, ποια 

{επιεὶ (απίαια, νεγαπῃ εἰἶαπι [αερίαδ, Π νε]ῖ, εοπἀποει. 

ἣεο Ποπ εἰ οἱροτμπι ϱἳον οοπιεὰΙ!ί υγ τε[τἰρεταἰοτία 
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ἐν ὃερευ. αἰζηκλόά, δὲ χρὴ πρὸ πάντων ἐν τοῖς τοιούτοις 

(409) λόγοις ὅτι τὰς μυς φύσεις ὀνομάξειν ἔθος ἐσεὶν 

αὐτῷ ταύτας καθ ἃς οὐ τὸ σύμφυτον πλεονάζει θερμὸν, 

αλλὰ τὸ δριμὺ καὶ δακνώδες, ὅπερ ἐπίκτητόν τε καὶ οὐ 

Ματὰ φύσιν εἶναι νομίζει. 

ιστ.. 

"Ύπνος ἐμψύχευ ἐπιβεβλημένῳ. 

Οἱ πλεῖστοι τὼν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἰδίᾳ ταύτην 

ἐξηγοῦνταυ τὴν ῥῆσιν. ἐμοὶ ὃ' ἄμεινον εἴναυ δοκεῖ συνάπτὲιν 

αὐτὴν τῇ προγεγραμμένη καὶ ποιεῖν ἕνα λόγον ἅπαντα τόνδε. 

ἓν Θέρμῳ φύσει ψύδις, ποτὸν ὕδωρ, ἐλινύειν, ὕπνος ἐν 

φύχει ἐπιβεβλημμένῳ. τῆς ἐμψύχει λέξεως τὴν πρώτην 

συλλαβὴν διὰ τοῦ µ γθαφόντων τὲ καὶ λεγύνιων ἡμῶν διὼ 

τοῦ ν, γὲνήσεται γὰρ οὕτως ἄρθρον ὡς ἐὲ καὶ ἐν τῷ ψύχευ 
τις ἔφη. τοὺς γὰρ ἁἀμετρώτερον ἔχοντας Ὀερμὴν τὴν κρᾶ- 

σιν, ἄμεινόν ἐστιν ἓν χωρίῳ ψυχοῷ κοιµωμένους -ἕλκειν 

ο[ιο αἳ αε[ίαία Ῥιαθοῖραθ, Ὑεταπα απίο οπιπῖα 1]]ας 1π. Ἠϊ6 

Γογπιοπῖδιις απεπη]η] (ο ορις ε{ί, Ρετοα]]άαδ παϊαναν αρρε]- 

Ίαχο εα5 Ἡϊρροογαίεπα οοη/[αον][ε, αἰιαθ Πο ἱμσεμ]ίο σα- 

Ίογα6., [εά αοτῖ αἱ πιογάαοί αβιπάαπῖ, «επι αὐνεπ απ εἲ 

Ἠοπ. παϊιχα]επαι ε[[ε ατριἰταῖαν. 

ΧΥΙ. 

δοπιπις ἵπ [ΥΙροχε υεβίδιις τεοιο. 

Ῥ]τ]πιϊ Ἠα]α[οο Πε Ππίογργείες απο ρατίτου]αϊα ογα- 

Ποπῖς Γεραγαίίπα οχρ]απαηῖ. ΜΙΝΙ νεγο 1ρίαπι ουπη Γαργᾶ- 

Γοπἱρία οοπ]αηβεχο {[αίας ε[[ο νἱάθίΗχ, απο Ππαπι 1ηίθ- 

σταπι ογαΙΙοηΏοπΙ Ίου Ρᾶςίο ΙΠῇῃΙίΙςι, ΕΒοεγοα]]άο παίατα 

τε[χἱσοτα![1ο, Ροϊιδ, ἄαπα φιΠε[σετο, ΓΟΠΙΠΙ5 1π []σογς νο-. 

Π Ίρις οοπἰοοίος απο Ογαεσβπα νοσξπι ἐμψύχει Ῥρεν Πίεταπι 

ν [οτίρεπίῖρας Πορῖς 4ο ΡΥΟΓΕΤΕΠΙΙΡΗ5, ἨΟΠ ρε νη 

1άθπι ο; αο [ οππι αγομ]ο ααὶδ Πα ἀῑοεθεί ἐν τῷ ψυ- 

χευ. Ἐος επί απῖ Ππηπιο(εγα[ίμ5 σα]]άα ἱερογαἰαΓα Γαηῇ, 
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είσω δι τῆς εἰσπνοῆς τὸν αέρα, ψυχρὸν ὄνια δηλονότι καὶ 
µάλισθ’ ὅτι κατὰ τοὺς ὕπνους εἴσω τοῦ. σώματος ὑποχωρεῖ 

τὸ θερμόν. αλλ ἑὼν ὥσπερ ἐν τοῖς ὕπνοις απολωτύντος 

τὴν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τὸ βάθος τοῦ σώματος γένεταυ 

Φερμότερον, οὕτω καὶ διὰ [ 492] 'τὸ περιέχον, ἐμψυχοιξ- 

νων τῶν κατὰ πὸ δέρµα Ὀερμαίνεταυ τὼ διὼ τοῦ βάθους, 

οὐ τελέως ὁ ἄνθρωπος ἐμψυχθήσεται διὰ τῆς  εἰδπνοῆς. 

ἄμεινον οὖν ἐστιν ἀντισπῷν μὲν εἰς τὸ δέρµα τὴν Όερμα- 

σίαν, ἐπιῤλήμασι Ὀερμαίνουσιν, εἰσπνεῖν δὲ φυχρὸν ὡς ἕκα-' 
τέρωθεν εἰς µετριότητα κράσεως ἄγηταυ τὸ θερμὸν σώμα. 

κάλλιστον μὲν οὖν ἐστιν, ὡς ἔφην, συνάπτειν τοῖς προξερη-- 

᾿.μένοις κατὰ τήνδε τὴν λέξιν εἰρημένην.  Ῥὠρίζοντες δὲ αὐ- 

τὴν οἳ πολλοὶ τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ' οὐ 'μόνον ταῖς 

ἐνθέρμοις «φύσεσιν, αλλὰ πᾶσιν ἀνθρώωποις «οἴονται .κοινῇ 

συμφέρειν ἐπνοῦν μὲν ἐν αέρι Ψυχροτέρῳ, "χάριν τοῦ τὴν 

αΏροιζομένην ἓν τῷ βάδει Θερμασίαν ἐμψύχεσθαι, πέριβε- 
ῥλησθαι ὃ᾽ ἕνεκα τοῦ μη πᾶσαν ἁμέτρως εἴσω συννεύειν, 

προσερχοµένης τῆς ἐκ τοῦ καταψυχεσθαι τὰ κατὰ τὸ δέρµα 

πιο]]ας ο. ἴπ Γηριάο Ίοεο ἀογπιῖοπίες αξγεπι Ῥίαπο {σί- 

ἆππι ρεν Ππ[ρ]γα[οπεπα ἴίχαµεγο εἰ πιαχίπηε θΙΙοΠίαΠι ρος 

{οπιΏΏπη «αἱοΥ 1 ΙΠίεγίοτα ουγρογῖς πιοτσίίαν,  Οείετάπα { 

αἱ 1π. {ΟΗΠΟ, οα]άο οχἰθΓΙΟΓΟΙΗ Γαρεγβοῖεπι ἀε[ετεπίε Ἱ-- 

ἴεγηα 6ΟΥΡΟΓΥΙ5 πιασδίς οαἱεηέ, {ο αἱ αππρ]επίε αὖτε ομ{αιθῖ5 

ρατίῖρας {]σε[ασιϊς, ουχρογίς Ρεπτίῖογα Ἰποα]ε[οαΠΕ, Ἰιαιᾶ 

Ρετ[εσίε. ἨἩοπιο αδτῖς Ἱπ[ρίταία τε[Ισεγαρίέατ. ΄ Ῥταε[αριί 

Ιρ]ίατ [τασα]] οα]ε[αοἰοτῖῖς Ἰπ]εοιῖς, αἆ οπίεπι οαἱογεΠι 

χονοσαγαε, ΓΠβιάαπι Υετο ἄξγεπα ρε Ιπ[ρίγαίαπι αἀηίετο, 

πι αἰτίπᾳαθ ἰοπιρεταίατας πιεάϊοογαίεπα οα]ίάμπι οοτρα5 

τεφϊραίασ, ΌΟρίπιαπι Πίααπε, αἱ ἀῑκι, Πποτ ουσ [αρτα- 

ἀῑσίῖδ µαεο νεγρα οοπ]αηπετθ, Αἲ πια]! µα]α[οε Ηρτι εκ- 

Ῥ]απαίογες 1ρία α [αρετίιοτίρας ἀἰκ]απρεηίε ποπ ρεγοαῖ- 

ἀἱδ πιοἆο παϊασίς, [εὰ εἴῖαπι οπηπῖρας Ποπηϊπῖρας σεπεγα πα 

οοΠ{εττε, εκ ]πιαπὶ 1π αξτο {ΠἱρΙάΙοτε ΓΟΠΙΠΙΙΠΙ σαρεχε, ιαἲ 

εοπ/γαοίις 1π ῥρτο[απά ση οαἱος τοΙρογείαγ; ορε!πιεη[]ς 

νετο οἰχουιπιίεςί, Χιθ οπιηῖδ οα]ος ἀπιπιο(εγαίίαδ Ι1ΠίΥο τε[α- 
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Ἐά. Οµατι, ΤΧ. [492.] Εά. Βα[, Ῥ. (499.) 
µόρια, διὼ τὸν ἔξωθεν αέρα Θερμασίας τῇ κατὰ τοὺς ὕπνους 
ἀθροιδομένη. τοῦτο ὃδ᾽ αληθὲς ἐπὶ πολλῶν ἐστι φύσεων, 
οὐ μὴν ἐπὶ πασῶν γὲ. καθάπερ γὰρ, ὕσοι τοῦ συμμµέτρου 
Θερμοτέραν ἔχουσι τὴν κρᾶσιν, ἄμεινον ἐμψύχειν αὐτοὺς, 

οὕτως ὅσου ψυχροτέραν ἔχουσι τὴν κρᾶσιν ἐκθερμαίνειν. 
ἔνιου δὲ οὐ μύνον ἀπὸ τῆς γεγραμμένης ῥήσεως ἐχώρισαν 
τὴν νῦν ἡμῖν προκειµένην, ἄλλα καὶ διελόντες αὐτὴν ταύτην 

ἰδίᾳ μὲν ανέγνωσαν, ὕπνος ἐμψύχευ τὴν πρώτην συλλαβὴν 

τῆς ἐμψύχευ φωνῆς διὰ τοῦ µ γράψαντες, ὥς ἓν γενέσθαν 

ῥῆμα τὸ ἐμψύχει, παραπλησίως ἑἰρήμένον τῷ καταψύχει 
καὶ μὴ δύο µέρη τοῦ λόγου, πρὀθεσιν μὲν τὸ πρὀτερονν 
ὄνομα δὲ τὸ δεύτερον. οὗτοι δὲ τὴν ἐφεξῆς ῥῆσιν ἀναγκαίως 
ἑνώσαντες τῷ τέλει τῆς προκειµένης αναγινώσκουσιν ὧὡδέ 

πως. ἐπιβεβλημένῳ ὕπνος ἑδραῖος, ὀρθών νυσταγµός ' ἔπυ- 

βεβλημένῳ φάσκονιες ἀντὶ τοῦ κατακειμένῳ λελέχθαυ. τοῦτο 
δὲ πρὸς τὸ βιαίως μετενηνέχθαι τὴν κατακειµένω φωνὴν εἰς 

τὴν ἐπιβεβλημένῳ καὶ ἄλλως ἐστὶν εὐτελές τὲ καὶ ἄχρηστον, 

ειαῖ οα]ογε «ο, απ οἨ γε[]σογαία αἩ εχίαγπο αξτο οιία- 

ηθας ῥραγίθον τερε]] ασ 1111, απἱ Ῥος {οπιπαα Ιπίας οο]Η1ρὶ- 

ἴασ, αοοεἀεπίθ. 1ά νετο Ίπ πι] παϊυγῖς νεταπα εἴ 

ΠΟΠ ἴ8ΙΠΕΩ 1π οπηπίβι: ϱπθπιαἁπιοᾶιι εΠίπι 695, απίρς 

οα]άῑοι [αργα πιοάπα παϊαγα ε[Π, τε[ίσενατε εχρεά1!, ττα 

ΓΓσϊάῑογο ἱεπιρεγαίιγα ργαεάΙίος οαἱε[ασθῖθ, Ὑετίιήα ΠΟΙ- 

πι] ργορο[ία νετρα ποπ [ο α- Γαρτα[οπρ[ῖς ἀΙ[αηκε- 

χιπ, [εά εἰἶαπι Ίαεο Ἱρία [εραταίίπι Ἰεσεπίες ἁῑν][εγαπί, 

Γοπιπις ἐμψύχει, Ἰὰ οβ τε[ῖσεταϊ, Ῥείππανι [γ]]αραπα Ἠα]ας 

νεγρὶ ἐμψύχει Ρετ μ Πίεταπα [οτἱρεπίθς, αἱ απάπα νεγριπι 

πι ἐμψύχει, Γατον ἀῑοίμπι αἴφιιο Ἰοο, κπαταφψύχει, 4ααθ 

4ΙΠΠΡΟ τεη]ρεταί, Πρηϊῃοαπί; εἰ ποπ ἆπαε οχαἰἰοπῖς ραγίῖ-- 

οµ]ας, ῥΡτίοῦ απἰάειι Ῥγαεροβίίο, Γεοππάᾶα ΥΕΓΟ ἨΟΙΠΕΗ. 

Θεά 1ΠΙ πεοοῄατίο [δηιεπίεπι ογα(οπεια Ππὶ Ρρτοροβίας 

αἀ]απρεηίεθ Πία [απο Ἱεριπί, αὐ]εοίο [οπιηας Ἠτηναςδ, 6Γ6-- 

οἴογπα ἀογμηία[ῖο, α[Πεγεπίες απο νοσεπα, αὐ]εειο, 418πα 

γε[ίρας ἰεοίο, Ιπίογργοίαιί Γαπ118, Ῥτο ας [ασεπεῖ, ε[]ε 

Ροβίαπι. 1ά νετο Ριδείεγφιαπι (ιοά Ἰαςο νοκ, ]αοθηίῇ, 
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ΕΚ, Οµαχε, ΙΧ [109.Ί Εὰ, Ῥα[, Ῥ. (499.) 
3 ” ε , ς - Σε / .) [ὸ ὃς " 

ἀκούειν ἡμᾶς αξιούντων αὐτῶν τὴν ὑπνωδη τοῦ σώματος 
[ υ ” - ] ω - 

διάθεσιν, ἐν μὲν τῷ κατακεῖσθαι τὴν ἑδραιόν τε καὶ βέ- 
ν «/ ” ϱ ν [ : 

θαιον ὤπνον, ἑστῶσι δὲ νυσταγμὸν ἐργάδεσθαου. 

, 
ωφι 

Ὀ] ε - 3 -” , 

Ύπνος ἕδραιος, ὀρθῷ νυσταγµος. 

4 μὲν οἳ πλεῖστου τῶν ἐξηγητῶν ἔγραψαν εἰς τήνδε 

τὴν λέξιν ἄμεινον σιωπᾷν, ἃ δὲ οἳ μᾶλλον αὐτῶν ἔχεσθαυ 

τοῦ πιθανοῦ δόξαντες εἶπον, ἐστὶ τοιαῦτα. τὴν ἀγρυπνίαν 

ψύχειν φασὶ τὸ σῶμα, καὶ τούιου τεκμήριον τἰθεσθαι τὴν 

ἐπομένην ἄχροιαν τοῖς ἀγρυπνήσασιν. ὅταν οὖν, φαοῖν, ἐν- 

Φερμον κρᾶσιν ἐμψῦξαι βουλώμεθα, πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς 

εἶπεν έμπροσθεν ὁ /πποκράτης, ἔτι καὶ τοῦτο προσδθεεξέον, 

ὡς τοι προφροντίδοντές τι καὶ πράττοντὲς ἀγρυπνεῖν, ἢ εἰ 

μὴ τοῦτο ποιεῖν δύνανται, κωλυτέον αὐτοὺς κατακλινομένους 

ὑπνοῦν, ἀναγκάδονται δυοῖν Θάιερον πράττευν, ἢ καθῆσθαυ 

νιο]ομίον ἵπ Ίαπο, αρ]εοίο, πιπἰαία ε[ι εἰ αἰ1οφιῖ ε[ὶ ἵσπο-- 

Ῥί]ε αἴααε Ππαίτ]ε, 116 πο ΙΠπίε]Ισετε νο]επίῖρας [οπιπῖ- 

ου]ο[απι. οοτροσῖ5 α[[εοίαιπα, Ἰαεεπίίδις γπιππι εί [αῦ]]οπι 

{οπή παπα: Παπῖρας γετο ἀογπιίαΙοπεπι ἰαπίμπι οοπΠοΙ]Ιαχθ, 

ΧΥΠ. 

δοπιηµς [αδιίς, εγευἰογµπι ἀογπιιαῖο. 

Οπαε Ῥ]ατ]πά Ἰη[εχργείες Ἠΐς νετοῖς εκρ]απαπά1ς {τα-- 

ἀἰάενιμῖ ΠἱεηίΙο ἰταπαχε ρταεβαί; απαε γετο ἀπίέτ Ι]]ο8 

πιαρῖς νεγ]ἰαιϊ 8ἆμαετετε οχ][πιαίΙ ἀῑκετιηϊ, Πι]αδπιοάί 

Γαηπῖ, Ὑπρίμααι τε[Γίδεταχε οοτρις α[Πετιπί Ἠα]άδααε {π-- 

ἀῑοίαπι Ρρα]]οτεπι υἰσιαπίῖρις αοοϊἀεηπίεπι Πααιημί, Οσααπι 

Ισίίαχ ἀϊοιηί, Ῥετ οαΙἆαπι ἰεπιρεταίηταπα Τε[ΙΤΙΡεΓάΥΕ νο- 

Ἰαπ1δ, Ρταείετ Γαρετῖαδ αὐ Ηἱρροοχαίε ἀῑοία, 1]αά εἰἶαπα 

αἀ]ιείεπά αι ε[ι, τί Ῥτίας οομιαἰἰοπίθαθ αἰφιῖραςφ εἰ πε- 

δοιιῖς α[ῆιοίί νὶσι]επί; απί {Π Ἠοο {αοετε πεηιεαΠί, πε οι- 

Ῥαπίεν ἀοτπιῖίαηί, ατοεπάί [αηπί: οορυπίαχ επῖπι ἀποταπι 



1Ττύ δν. ΤΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΝ στ 

Ἐά. Οµανε, ΙΧ. Γ405. 492. 1 Ὅ Ευ Βαἲ, Ύ. (490.) 
«3 ἑστάναι. τὸν γὰρ τῶν παθημένων ὕπνον ἑδραῖον Μνομά- 

σθαι φασὶν απὸ τῆς ἔδρας, ἴσον δὲ δύνασθαυν τὸν τούτων 

ὕπνον τῷ τῶν ἑστώιων νυσταγμῷ, καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν αὐ- 

τὸς, [4195] ὕπνος ἑδραῖος, ὀρθῷ νυσιαγµὸς, ὡς εἰ καὶ οὕ- 
«πως εἴρητο ὁ σύμπας λόγος. τὰς ἐνθέρμους φύσει κω- 
λύειν προσήκευ πλείστοις ὕπνοις χρῆσθαι. "βέλτιον γὰρ αὐ- 

ταῖς ἐγριγορέναι τὲ καὶ πράτεειν τι, μάλιστα μὲν αὐτοὺς 

εἴργειν καὶ τοῦ καθίδειν" εἰ δὲ μὴ, τοῦτο μὲν συγχωρεῖν 

παραπλήσιον ὑπάρχον τῷ τῶν ἑστώτων νυσταγµῷ, κατα- 

κλίνεσθαυ δὲ κωλύειν. τινὲς δὲ τὸν ἑδραῖον ὕπνον ἀντὲ 

τοῦ βαθὺν εἰρῆσθαι νομίδοντες, ὕσου περ ἂν οὕτως ἔχωσιν 

ἑστῶτες ἤδη νυστάδειν. ἀλλὰ τίνος ἕνεκα χρείας ἔγραψαν 

ταῦτα μὴ προσθένιερ ἀτελῆ τὸν λόγον εἰργασαντο. ταῦθ’ 
ὑπ αὐτοῦ συμβουλέύοντος ἡμῖν. ὕσους ροή ὕπερ ἐστὶ 

βαθέως κοιμηθῆναι βουλομεθα, τούτους ἐπὶ τοσοῦτον. ἐγρη- 

{ορότας καν ὡς μὴ στῆναι δύνασθαι χωρὶς τοῦ νυ- 

σταδειν. ἐὰν γαρ εἰς τοῦτο ἀφίπωνταυ, βαθέως κοἰµηθή-- 

λ 

α]ἰογιιίταπι {ποσγε, αυ! [εάετο απὶ [αγο,. ΘῬεάεπίίαπι οπῖ πα 

ΓοπΙΠΙπΙ Πεάγαεοη α [εάθι 1 ε[ι Άνππιπι, νοσπίμπα ε[[ο 

πα ἶμΗ γε[ροπάεγο αίεπι Ἠοχάπι [ΟΠΙΠΗΙ Παμε ῖππι 

ἀογω(αΠοπῖ, Αίας Ιάεο, ἀπαυῖί ἀρίε, {οπιῖ5 Ἰεάγαθος, 

Ίιοο α[ι Πγπιάς, εγεοίογµπα ἀοτηιίαίϊῖο, Ρρετίπάε αο Π ἰοῖα 

ογα[ῖο ΠΙΙΠΟ 1Π πιούήαπι Ρτοἰαία ε[εί: Ρετοα]ίάαο Παίπνας α 

Ρα 1παὶ [οππὶ µ[α αγοεμάαο [απὲτ 1ρῇ6 ομῖπ εἰ νἰρί]ατο 

εἰ αἰ]ᾳιπῖά ἄσεγα πιαρῖ οοπἀαοῖί, Πὶ αὐ]άσπι πιακῖπιε εἰ 

α Γεάσπάο αγσθπαΙ Γιπίς {Απ πηπίηας, οοπεεάθηάπι [απο 

Γπογ 14, αιποά Πμῖ]ε ε[ι Παμ πα ἀογπηίαοΏ{: ηθ ῥτο- 

οιμπραῦε  απίουι ῬτολΙρεπάἁπη. Θεά Ποπηι Παβρίεπι 

{οιπ πα, Ἰοῦ. ο[ϊ Ρτο/[από πα ἀἰοίαπη, ο[ο ρη(αηῖ, ΄θογάΠι. 

[οἶ]]οεί αι Πα [ο Ἰαρεαπε, πί Παπίον΄ Ίαπι οομηϊνεσηί, 

[ο οιι]ά5 τα 1ίαἰ15 οαιι[α΄ Ίναεο [οηρ[ετξ Πο αάεπίος, 

Ἱπιρεγβεοίᾶπα ογα[ἴοποπι τοὐαΙἀοταηῖ,  ΎεγΙΠΙΙαΠΊΘΠ Ίαςο αἳ 

1ΡΓο αῑσία Γαπῖ, ποὺυί οοπ[α]επίο τί 908, ἴοθ ΕγΗΙοΣ, 

Ίος εβ ρτο[ιηπᾶα, ἀογπιῖτο νο]η1θ, ἴαπιίρεν ν{βί]αηίος 

ομ[ιοᾷἴαππας, ἆππι ΠΙΠ. οοπη]νοεπίες οοπβ[ίειο ἸοἨ ροβιηῖ: 
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σωνται. πολλουο γὰρ ἐγω διὼ τὸ ταχέως ἐπὶ τὸν ὕπνον 
ἐέναι βιασάµενος ἀγρυπνῆσαι µέχρι πλείονος, ἁμέμπτως 

ὑπνῶσαι παρεσκεύασα, «καὐάπερ καὶ τῶν αἀνορεξίαν μἐμφο- 
µένων, ἐνίους ἀναγκάσας ἄσιτῆσαι µέχρι πολλοῦ τῆς ἡμέ- 

ϱας ἐποίησα πεινῆσαι. πρὺ γὰρ τοῦ δεῖσθαι τὴν φύσιν 

ἕπνων ἢ σιτίων ἐπ αὐτὰ παραγινόμένου τοῖς εἰρημένοις 
συμπτώμασι πὲριπίπτουσι. χρὴ δὲ μὴ περιβιαξεσθαι τὴν 

φύσιν ἀκαίρως, αλλ ὡς ὑπηρειεῖν ἑυκαίρως. ἐγὼ μὲν οὖν 
ἅ µου δοκεῖ πιθανῶς τις εἰς τὴν τῆς προκειµένης λέξεως 

ἐξήγησιν εἰπεῖν εἴρηκα. τοὺς ὃ᾽ οἰομένους τὸν ὕπνον αεὶ 

ψύχείν ἐπίκαιρόν τι τῆς τέχνης ἀγνοεῖν ἡγοῦμαυ. διὰ παν- 

τὸς μὲν γὰρ ὕπνος ὑγραίνει, καθάπερ ἀγρυπνία Σηραΐνευ. 
καὶ τοῦθ) ἡμᾶς αὐτὸς ἐδίδαξεν, οὐ διὰ παντὸς δὲ Ὁ ερμαίνειν 

ἢ ψύχειν πέφυκεν. αλλ ὕταν μὲν ἀπυρέτων ὄντων, ἤτου 

σλεγμαιώδεις ἢ ὠμοὺς ἢ ὁπωσοῦν ψυχροὺς χυμοὺς εὗρων ἐν 

τῷ σώµατι κατεργάσηταἰ τε καὶ πέψη, χρηστὸν ἐξ αὐτῶν 

ἐργασάμενος αἷμα, θΘέρμαίνεν 1ὸν ἄνθρωπον αὐξήσευ τῆς 

3 

παπι ΠΠ αἆ Ἠοο ρεγνεπετίΠί, 1Π α]απι Ρο[ίεα [4ΡΟΤΕΠΙ ΥεΓ- 

τωπίατ. Ίναπι πημ]ίοθ ερο οποά οἶί]ας οπΡΙίάπα ΙΓεΠί, π]α]ε 

ἀοτπιῖεηίθς, ἁἰμί]ᾳς γυ]ρί]ατε ϱΟΦΕΠ5, ηἱ Ρρο[ίεα Γααν[ππιε 

ἀογπήγεηί, ε[εοί; {[οαπί αποδάαπι απη[]απαι οἱογιπι ΔΡρε- 

Πίαπι οοπαιεγεπίεθ, αἆ ππα]έαπα ἀῑεπῃ Ιπεά]α ΠΙΒΟΕΤάΠ5 ε{ι- 

τ]εηίᾳες τεδά]ά],. Απίε(ιαπι ΕεΠΙΠΙ {ΟΜΙΠΙΠ απἲ οἴβαπα Πᾶ- 

{μτα ἀεβάετεί, αἆ Ίιοῦ αοσεἀεπίες 1 ἀῑεία [Ὑπιρίοπιαία 

Ἰποϊάμηί, Ἀοη οροτίεί αμίεπι παίπγααο ΙΠίειπρε[ίνε νίπι 

1Π[ευτε, {[εὰ εἴἶ ἴπ ἴεπιροτε [αρνεπίτε. Ερο ππεµετοι]ε, 

αι αἰ]φιὰς 1π Ρτοροβι νοτρίθ εχρ]αραπάῖ νεγιβπϊίεν 

Ροίΐε ἀϊσετο πημῖ νιἀεραίασγ, εχρο[α. ἈΒιίαπίε γεχο 

{οπππιπι {επιρεν τε[βετατε, Ρταεοῖριπι αμοάάαιη ἵπ ατίθ 

1ρΠοταχγε ορίποχ: {επρες επίπι [οπιηα5 Πιπιεοίαϊ, [ου 

γὶρι]ία [επιρες εχῄεσαί; Ίοεφαε Ἠο08 1ρίε εἀοοιμί, ΠΟΠ 

Γεπιρεν αμίεπι οα]εἴασετε απί τε[τίσεγαχγε πηαίΐμτα αρίιφ εῇ., 

γεια απαπι 1π {εῦτο ομτεπῆρας απί ρΠ]ίο[ος απῖ ογι- 

4ο5 απ {Πὶσίάος πίσππφαε [αοσο 1 «9ΟΓΡοἵΓο ο[Πεπάεπ 

οοπ/{εσετῖϊ εἰ οοχεεῖῖ, εκ 1ρ[5 Ῥοηπαπι [απραίϊηεπι ΡΓΟΟΤΕΔΗς, 

6ΛΙΕΝΙΗ5 Το, ΧΥΠΙ, ΡΑΒ5 1. Μ 
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ἐμφύτου θερμασίας, ὅταν ὃ᾽ Πδη πυρέτιοντας ἐπὶ σηπεδὀνι 

τοιούτων χυμῶν, ἐμψύχει, τὴν μὲν πυρετώδη θερμασίαν 

σβεννὺς, αὐξάνων δὲ τὴν οἰκείαν. ἠνίκα δὲ πιρετοῦ χωρὶς. 

ἡ) καὶ σὺν πυρετῷ χολώδεις πλεονάζωσι χυμοὶ, διακρῖναι 
μὲν αὐτοὺς εἶτ ἐκκρῖναι δυνηθεὶᾳ, εἰς συμμετρίαν ἐγιεινῆς 

κράσεως ἐπανάγει τὸ σῶμα. μὴ δυνηθεὶς δὲ ταῦτα ἐργά- 

σασθαι τὴν αὐτὴν φυλάττει κρᾶσιν. εἰ ὃ᾽ ἐπὶ φλεγμονῇ 
σπλάγχνου Πυρέττων τις ἐν ἀρχῇ τοῦ παροξισμοὺ καθυ- 

πνωσειεν, αὐξήσας τὴν φλεγμονὴν ὁ ἄκαιρος οὗτος ὕπνος, 

ἅμ αὐτῇ καὶ τὸν πυρετὸν αυξήσει, κἀκ τοῦδε θερμότερον 
ἑργάσεται τὸ σώμα, ΦΘερμῷ παρὰ φύσιν. ἐγχωρεῖ µέντον 

καθ᾿ ἕνα τρόπον ἐγίοτὲ Φερμότερὀν τε καὶ ψυχρὀτερον ὅμα 
γίνεσθαι τὸ σώμα διὼ τὸν ὕπνον, ἐπειδὴ τῆς κατὰ τὸ σώμα 
Φερμασίας διττὀν ἐστι τὸ γένος, ἓν μὲν οἰκεῖόν τε καὶ σύμ- 

φυτον, ἕτερον δὲ ἀλλότριόν τε καὶ παρὰ φύσιν. ὅταν οὖν 

αὐτῶν τὸ μὲν αὐξήση τε καὶ ῥώσῃη, τὸ δὲ καθαρὴ τε καὶ 

µαράνη, πῶς οὖκ ἄν τις εὐλόγως φαίη καθ ἕνα χρό- (500) 
νον ἐξ ὕπνου Φερμότερον ἅμα καὶ ψυχρὀύτερον ἑαυτοῦ γέγο- 

/ 

Ἱιοπ11ηθπ 1ΠΠΙ1 οα]οτίθ Ιποτεπιθηϊο οα]α[αοῖί. ΌΏαππι νετο 

οκ Πιι]αθπιοςί Ἱαπιογαπα ρυϊγεῖπο Ίαπι Γερτιοϊϊαπίος οςοιι- 

Ῥανεγῖῖ, εοδ τε[ι]ρεγαί, ΠεῬγ]]επα εχ[ΙησαθΠςδ «ΑΙΟΓΕΠΟ, ΡΥο-- 

ΡΓΙιΠα Υετο εἰ Ιπρεπῖίιπα αΏσοῃπ. ΑΙ Π ου {εργο αι 

{πο {εμγε [ιιοοὶ Ῥ]]Ιοί τεζαάανετῖπε, Τρίο [εραιαγα, 4ε1Π 

ΟΧΕΕΓΠΕΥΕ να]εης, αἆ πιεάοστ]ίαίεπι [αιαῦτῖς (επιρεταπίϊας 

εοὐρι5 τεδ]ςῖῖ, Ἠαεο { Ῥγαεβαγε ποφιιθαῖ, εαπάεπι [εγναί 

ΙΘΙΗΡΟΓΙΕΙΩ. ΌΟιιοὰά Π εκ ν][οεγῖ Ῥμίοσποπε αι {εμγῖοῖ-- 

ἰαηδ, ποοε[ιοπῖς 1ΠΙ1ο, [οπιπο οοτγηρίαίας, Ιπίεπιρεβῖνιις 

1[ιο [οπής Ρ]]ορΏιοπαπα ααδεηδ, πα οι ἐρία εἰ {οργεπα 

α1πας16 αοοεηςοί; αιποοῖγοα οἱ οαἱοτο αἰεπο εοτριι σα[[άῑιιβ 

εἰιοῖεί. Οοπηριί απ]άεαι εἵ ΙΙΠο πιοάο αΠμετάιπι σα[άΤιιΒ 

]ιχία αἴᾳαο ΠΠΠριάϊας Επι] αᾱ [ΟΠΙΠΟ οΟΥΡΙδ εγαἆεγο:- 

απαπάοφυῖάεπι οα]ογ19 1Π ΟΟΥΡΟΥΘ ἨΠΠΊαΠο ἀπρ]εχ 6εηα» «Η, 

υπυπα {απηΙΗαγο οἱ οοΏβοΗΙαΠὰς αίθγαΠα ΙΙΕΠΙΠΑ εἳ ρχας- 

ἰος παἰωγαπα. ὉΌπαπάο Πίαας µογαπι απαπι [ΟΠΗ ακο- 

1! αἱ τοβοχγανογί, αἰ{εγιιπι ἴαῦο[εοσγΙί εἰ εχ[ηχεγίϊί, α1πο- 

πηοάο οιΠδρίαιυ χαἰομαβΙ]ίον οοΓρΙΒ ΙΠΟ ἴεπιροχε οαΗάῑω8 
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νέναι τὸ σώμα. ταῦτα δὲ οὐδὲ γινώσκουσι τὴν ἀρχὴν οἳ 
πολλοὶ τῶν ἐξηγησαμένων τὰ “/πποκράτους βιβλία. μµάθοις 

ὃ᾽ ἂν οὕτως ἔχον ὃ λέγω καθ ὦν ἐγκαλεῖ “Ίύκος λόγων ἐν 

ἀφορισμοῖς. [494] αὐτῷ γράψαντι, τῷ αὐξανόμενα πλεῖστον 

ἔχειν τὸ ἔμφυτον Θερμόν. αλλ ὕτι γΣ δι ἄγνοιαν ὦν ὁ 

“πποκράτης ὀρθῶς ἔγραψε περὶ τῆς κατὰ τὰς Ὀερμασίας 
διαφορᾶς ἐπηρεάδειν αὐτὸν ἐτόλμησε, ὃν ἑνὸς ἕλου βιβλίου 

δέδεικται τὴν ἐπιγραφὴν ἔχοντος ὅτι μηδὲν ἡμάρτηται κατὰ 

τὸν ἀφορισμὸν οὗ ἡᾗ ἀρχὴ, τὰ αὐξανόμενα, πλεῖστον ἔχει 
τὸ ἔμφυτον θερμὸν, πλείστης οὖν δεῖται τροφῆς. 

1]. 

-4ἱ ασθενέες δίαιται φυχραὶ, αἱ δὲ ἰσχυραὶ θερμαί. 

άιαίτας ἀσθενεῖς ἤτοι τὰς δι ἀσθενῶν ἐπιτηδευμάτων 

ἐδεσμιάτων τὲ καὶ ποµάτων, ἢ τὰς ἀσθενὲς ἑργαξομένας τὸ 

Ππια] αίᾳπε Γσίάϊας [ο 1ρίο α [ΟΠΙΠΟ αΠεοίαπι ο[[ε πεσα- 

νετιε Οείεταπι εἰ Ίαεο αὖ ΙΠΙΙο Ρ]ετίαπε Η[ρροσταϊ[ῖς 

νο]αππ πα εκρ]απαίογες Ισποταπίέ,. 1ά απίεπι Ιία [ε Ἠα- 

Ῥετε αιιοά ἀῑσο, επ Ιγοῖ [εγπποπίρας Ρρετοῖρίε», απῖρας 

Ηιρροεγαίεπι τερτεμεπαῖῖ 1π αρλογι[πιῖς Τία ἁἀῑοεηίεπι: οΥ6-- 

[οεπίες Ῥ]Ηγίπιο 1ησεπ]ίο σαμάο αριαπάαπῖ,. ΑΙ αιποἆ ϱο- 

τπτ ΙΡΠΟΓάΙΙΟΠΕ, αωαε τεοίε ΗΙρροογαίε ἆε οα[ογιπι 

ἀϊ[ογ]παῖπε ργοιά1ε, {ρ[απι οα]απημῖῖ γεχκατο Ἠποις απ[ας 

{επέ, Ρεν ππαπῃ Ἱπίεργαπι Πρταπι α πιο ο[επ[απι ε{ 

οπ]ας Ίαεο ε[ὶ Ἱπ[ογΙρ[ιο: Οποά πΙμ] 1Π εο αρ]μοτι[αιο εχ- 

ταίαπι Πί, ου]ας ἹπΙπαπι εἴ, οτε[οεπίε Ῥ]ητίπιο αΡιπ- 

ἀαπὶ 1ΠΠίο οαάο, 1ΡΙίάΓ ΡΙΗΤΙΠΙΟ εσεηπῖ απιεπίο. 

{ 
. 

ΥΠΙ. 

Ιπιδεοι[ί νίσεμς [γὶριαί, ναἰεπίες νετο εαἰἰάϊ. 

--“ϱ 

γ]οίας Ιπιρεοῖ]]ο απῖ οο5, απ εκ Ιπρεο] νΙίαο 

ο[]οῖς, οἴρί αο Ροίῖρας οοπ[ίαπί απί Ιπιρεσί]]απι απ]πιαΙ 

Μο 



140 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Κά. Οµατι ΤΧ. Γ494.] 5 Ε. Βαζ. Ῥ. (500.) 
ζῶον εἴρηκεν. αἱ ψυχραὶ δὲ εἴτε κατὰ τὴν ἑαυτῶν κρᾶσιν εἴτε 
κατὰ τὴν ἐν ἡμῖν διάθεσιν ἣν ἐργάζονται λέγοιντο, διοίσου- 

σιν ἀλλήλων οὐδέν. ἀσθενῆ μὲν οὖν ἐπιτηδεύματα λέγοιτ ἂν 

τὰ διὰ βραχέων κινήσεων τοῦ σώματος γινόμενα, καθάπερ 
ἰσχυρὰ τὰ διὰ σφοδρῶν ἐδέσματα. ασθενῆ μὲν ὅσα μῆτὰ 
ὀδμὴν ἰσχυρὰν ἔχει µήτ ἐν τῇ γεύσε, ποιότητα σφαδρὰν 
ὀξύτητος ἢἢ γλυκύτητος ἢ ἁλυκότητος ἢ πικρόιητος ) σερυ- 

φνότητος ἢ δριμύτητοςι αλλ ἤτου μετρίως εἴη γλυκάξοντα 

τὴν γεῦσιν ἢ µετρίαν στύψιν ἐμφαίνοντα καὶ θερμασίαν 
ὁμοίως ὀλίγην, ἰσχυρὼ δὲ τὰ τούτων ἐναντία. ἐὰν μὲν οὖν 
ἀσθενῇ πάντα τά τὲ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ διαιτήµατα προσ- 
ἄγηταυ τῷ σώματι, ψυχθήσεται σφὀδρα, καθάπερ γε κἂν 
ἰσχυρὰ θΘερμανθήσεται Ίένναίως, ἐὰν δὲ τὰ μὲν, τὰ δὲ 
μὴ, τῷ τὴν ἀναλογίαν τῆς µίξεως, του } ἐγγυτέρω θατὲ- 

ρου τῶν ἄκρων ἢ ποθῥωτέρω παραγενήσεταυ. 

τεἀάεπίες, αρρε]]ανΙί; {π]διάΙ:νετο Πνο οϐ Γααπι 1ρίογαπι 

Τεπιρεγαίπταπι, {νο οὗ α[εοίαπ, Ύαεπι ἵπ πηορῖ ε[οῖιηῖ, 

ία ποππεπίας, πμ] Ἱπίετ [ο ἀῑ[ετεπϊ, ἸΙπιρεοῖ]]α 1σιία 

ν]ιαα ο[]οία Ί]]α ἀῑοὶ Ρο[ιπῖ, «.αο εκ Ἱεμίρας ΟΟΣΡΟΣΙ8 

πιο[Ιοη]βις οοη/{ίαπ!ς [οιί οοπίγα να]επίία, ια εχ νε]µε- 

πιεηίῖριαδ, ΟΙΡΙ αμίάεπα Ἱπιρεσ] Γαπί, απΙοαπᾳαε΄ πεφθ 

οἄοχαιι να] ωπι [ριγαπε, πεσιια ριβαἰαὶ νεμεπιεπίεμι α]]απι 

ᾳααλἴαίεπι αοογῖδ, ἀπ]οεδϊηῖς, Γα][αριηϊς, αππατ]εῖ, 80εΓ-- 

ΡΙ(αἱ15 αογΙπιοηΙᾶενε χεργαε[εηίαπ!ε, Γεὰ πιεδἰοοχὶ ἀπ]οεάϊπθ 

απί πιεᾷ]οοΙ αἀβτίοίίόπαο ρι[αίαπι α[Ποϊαπί, ασ ραγίῖες 

πιοᾷ]οο οα]ε[αοϊαί; να]επίες νογο [απί 1 οοπίγαγ, Τα- 

απε Π οπιηῖα εἰ ν]ῖαο [αάϊια αἱ οἱρῖ ἀεὺῖιες οογρογῖ αμῖ-- 

Ῥεαπίατ, νε]επιεηίει τε[ιϊσοταδίίμν; απεπιαάπιοάιη ΠΠ να- 

Ἱεηίεςδ, ππαρπϊΠος Ἱποα]εί[οεί, ΌὨιοά ΠΠ αἶἴια Ἰπιρεοῖ]]α, 

α]αια τορυ[ία αἀμίρεας, [εουπάπα πι][ΠΙοηῖ Ῥοίίοπεπι αι 

Ῥτορϊιμς αἆ αἰιεταίταπι εχίτεπιογαπι αοσεἀεί ααὶ Ἰοησῖαφ 

ΥΕΠΙΟΥΕΡΙΙΙΥ. ΄ 



. 
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΄ 

ο. 

“Ὑδάτων αἀτεχνέων τὸ μὲν απὸ τοῦ αἰθέρος ἀποκριθὲν 2 
βροντιαῖον ὠραῖον, τὸ δὲ λαιλαπώδες κακόν. 

Οἷς Ἰρώμεθα κατὰ τὴν ἰατρικὴν, οὐ µόνον ἐπὶ τῶν 
νοσούντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑγιαινόντων σωμάτων, ὕλαι τῆς 

τέχνης εἰκότως ὀνομάζονταυ καὶ γέγραπταί γέ τισι τῶν ἰα- 

τρῶν βιβλία τὴν ἐπιγραφὴν ἔχοντα περὶ ὕλης. ἐνίοτε μὲν 
οὖν τοῖς αὐτοφυέσι σώμασυ χρώµμέεθα πρὀς γε τὼς ἰάσεις 
καὶ τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν, ἐνίοτε ὃ᾽ αὐτοὶ τὶ πράττοµεν 

ἐν τῇ παρασκευῇ τῆς ὕλης, τὰ μὲν ἔψοντες, τὰ δὲ καίον- 

τες, ἔνια δὲ πλύνοντες, οὐ προαρτύοντες ᾖ προὺὐγραίνοντες 

ἢ ψύχοντες, ἤ τι τοιοῦταν ποιοῦντες ἕτεραν. οὕτως οὖν καὶ 
περὶ τῶν ὑδάτων παρασκευὴν ἐστιν ἄτε πράττομέν τι τὲχνι- 

κὸν, ὥσπερ ὀλίγον έμπροσθεν ἔλεγεν αὐτὸς ὕδωρ ἀφεψηθὲν, 
τὸ μὲν ὡς δέχηται τὺν αέρα. καὶ γὼρ ἤ ἕψησις αὐτὴ καὶ 

ἡ μετὰ ταῦτα ψύξις, ἤτου διὰ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος 

ΧΙΧ, 

φιατμπα ατἱε εαγεπίῖμπα, Άµαε αὖ αεί]Ἰεγε επετεια ε[ αμε 

εµπα ἰοπίίγµ οΡρροτέµπα Ργοοεἰίο[α νετο ππα]α. 

Έα αυἴρις Γεοαπάμπι ππεάῖσαρ ατίῖ6 Ῥγαεοθρία πΠοη [ο- 

Ίππι 1π αθρτῖδ, ΥΘΕΓΗΠΙ Θἰἶ4ΠΙ 1Π τεοίο να]επίίΏιθ οογροξῖ- 

Ῥις Ιπασ, ΠΙβίεγ]αο αγἱῖς Ίαχε πομηϊπαπίαγ εἰ α πιεάἰοῖ 

αυ αςάαπι Πρ]. οοπ/[οτρΗ [μη απ ριας Ππ[ογ;ρίϊο Ίαεο 

Ῥτοροβία εβ, ἆε πιαἰετῖα. Ῥοττο Ππιεγάαπι [ροπίο παϊ]φ 

εοτροτίρις αἆ ομΓαίοπεπ εἰ [αάβργεπ νἱοίαςδ ταῖοπεπι 

υπ ηινς ἀπίετάαπι εἰ πο αυ] αἲ Ρργαεραταπάαια Π]αίθ-- 

τίαπι {αοἱπηιι5, αἰίᾳπα εἰἰχαπίες, αἰ(αα οοβιραγεηπίε5, αἰ-- 

απ Ἰαναμίες αμί ργ]5 οοµά[επίες απί Ῥγ]ας5 ππαε[αςίεπ-- 

{ε5 απἲ τε[εἰρεταπίες απ αἰῑφι]ά Π]αδμιοςί απᾶ ε[βοίει-- 

τε. ΘΦίο Ιίαφιιο εἰ 1π Ργαερβταπά]5δ αηαῖς αγ Ποῖο[απα αἷῖ-- 

αῖά πποἰῖππυσ, απεπιαάπιοάμπι ἀρ[ε ραι]ο απίο ἀἰσεραί. 

Αηια ἀεοοσία, ἴππι φὐ]άεπα πί Γι[οιρίαί αγεπι.  Ἐτεπίπι 

«Πε ἀρία ἀεοοοίίο εἰ Ρο[ίεα τε[χ]ρεταϊίο απί ρετ απιΡΙεΠ{εΠΙ 
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Εάν Έλα, ΤΧ. [494 405.Ί ο Εάν Βαΐ, Ὑ. (5009). 
1] ανέμου πινὸς ἢ [495] οἴκου, ψυχρὸν αέρα καθ ἑαυτὸν 
ἔχοντος. εἰσὶ γὰρ αμέλευ τινὲς ἐοικύτες σπηλαίοις ψυχροῖς, 

ἔστι ὃ ὅτε καὶ ὑγροῖς, εἴτε διὼ τῆς περιπλαττομένης Χιό- 

νος 1) ὑπὸ κρουνῷ θέσιο ἢ ἐν φρέατι διττῶς γινοµένη, ποτὲ 
μὲν ἐν αὐιῷ τῷ ὕδατι κατατιθεµένων ἡμῶν τὸ ἀγγεῖον, 

ἐν ᾧ τὸ τεθερμασμένον ὕδωρ, ἠἐνίοτε δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ κρε- 
µώντων, ὥσπερ γε καὶ διὼ κεράµων ἀραιῶν ἔστιν ὅτε τὸ 
θολερὸν ὕδωρ διηθούντων ὡς ἐν ᾿λεξανδρείῳ τε καὶ κατ 
«Αἴγυπτον θεῖται διά: τινων οὐχ ἁπλῶς κεραμευθέντων, 

αλλὰ τεχνικὠς κατασκευασθέντων εἰς ἀραιότητα, καθάπερ 

Σ καὶ δι ὀθονίου, μη παρόντος ἀγγείου τοιούτου. ταῦτα 

πάντα τεχνικὴν ἔχει τὴν παρασκευὴν, ὥσπερ γε καὶ ὅσα 

νατα τοὺς ἀγωγοὺς ιών πηγαίων ὑδάιων πράτιοµεν, οὐκ ἔ 

τοῦ τυχόντος λίθου παρασκευάξοντες αὐτοὺς καὶ χρίοντες 

ἔνδοθεν ἐνίοτε. διαφορὰ γὰρ οὐ σμικρὰ κατά 7ὲ τὴν ἆλοι- 

φὴν αὐτήν ἐσειν ἢ πίιταν ἢ γύψον οὖσαν ἢ χωρὶς ταύτης 

πλίνθον ὁπτὴν 1 λίθον ἔχοντά τινα ποιότητα μοχθηρὰν ἢ 

Π05 αὄγεπι ααἲ νομίο απο ααἲ 11 ασάτὺιις Γπἰριάαπα αξγεαι 

1πολαζεμ άρα: Γαπί οπίπι ἆοππις αιιαεάαπι {π1ρίάϊ5 Ερείαπ-- 

οἱ ρειβπηῖ]εν. ἸΠηίετάαπι εἰ ρογμιπιῖάα γο[Ιδεγα[1ο ασηπῖ-- 

{ασ αἱ ρου Ἠηῖνοπι οἰτουμηθαίαπα, απ { [αῬ {οπίαο ταρίἀθ 

Ἰαρεπίε ρομαίιισ; ααἲ 1 ραίεο, Ἰάφαα ΡΙαγίαπα, ποππαι]-- 

απ αι οι]άθια Ἱπ Ἱρίαπι ραίεῖ αηπαὰ πορίς να[σαίαπι ἆ4θ- 

ΠΠ εηίρας, Ιπ απο αια οα]ε[αοία οοπ πεί” ΠΟΠΗΙΙΗ-- 

αμαπι να[ου]απι [αργα αφ ααπα [[ρεπάεπίρας, Πσαί εἰἴατα 

Ρει ἰε[ίας χαγαδ Ἱπίογάσπα πγρια[οπίαν αηαᾶςδ ΡεγοοἱαπίεΒ; 

αἱ Αἰεχαπάτίαο εἰ ἵπ Δεργρίο ρετοο]απίαγ ρε (παείαπι 

Ώηοπ Βπιρ]οίίεν ἰε[ίασσα ναία, Γοά αγ]βοίο[ία, τί τατα Πηΐ, 

Ρταεραταία:. ααεπιαάιποάμπα οἱ Ῥρει Ππίοο]απα μα)αδηπηοςἱ 

να[ο οατεµίο εχοοἰαγε {οἱεΠί. αεο [απε οιμηία αγ{ιβοίο[ε 

Ραταπίασ, Ποιί αἴίαιπ φπαθοµήαιο οἶγοα {οπίαπαγαι αθα- 

ταπι ἀποίαδ πιαομΙπαπιατ, Ἰ]οῦ πο εκ (ποσππ(αο Ἱαρίάς 

{αργίσαπίαΒ Ππίετίάδηαο Π]πεπίες ἰπίεγάαπα:  Ἰαπά θΠΊΠα 

Ρασνίπα «1ΠοΓΙΠΊΘΗ ἵπ Τρίο ία ε[ί, [νο ρίοεια, νο 5Υ- 

Ρίαπα Ἰηχγοτῖςδ, [νο οἴίνα Ἰλέανας Ἰαΐογειη ία αιπιί Ἱαρί- 
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3 Δ Ἀ η ” » - 

αγαθὴν 3) μµηδεμίαν ὅλως ἐἔχοντα σαφῆ. καὶ μέντοι καὶ 

φρέατα πολλάκις ὀρύτεομεν ἐν διαφερούση γῆ καὶ δι ὀχετῶν 
ἢ σωλήνων ἄγομεν ὕδωρ ἐκ πηγῆς, ἴἤτου βέλειον ἢ χεῖρον 
» , , Ἂ 3 Ε “” 3 ’ 4, 

ἐργαξεσθαυ δυναμιένων 3 καὶ μηδ ὅλως αλλοιούγτων αυτο. 
ή - 3 « ” , ! ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα τἐχνικὠς Ίίνεταυ περὶ τὴν παρα- 

σκευὴν τοῦ ὕδατος. ὅταν ὃ᾽ απὸ τῆς γῆς κατὰ τόπον οὔ- 

σης ἐν ὦ διαιτωμέθα λαμβάνωμεν 1 ἐκ λίμνης ἢ ποταμοῦ ἐν « μ µβάνωμεν ἢ µνης ἢ ποται 
σε Ἀ 3 ’ ”, 3 -” 

παραρῥέοντος η τὸ καλούμενον ὄμβριον, οὐδὲν ἐνταῦθα προσ- 
” 3 , . ” 5 π ς ς ἳ / τ 

τίθεμεν ἐκ τῆς πέχνης. ὅδια τοὺτ οὖν 0 /πποκρατης εὲ- 

πεν, ὑδάτων ἀτεχνέων αντιδιαιρούμεγνος αὐτὸ τοῖς τὲχνικὴν 
ἔχουσι τὴν παρασκευὴν, ἃ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ατέχνων 
ὀνομάξομεν τεχνικά. καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν οὐ περὶ 
πάνιων ὑδάτων ὅσα τεχνικώὠς παρασκευάξοµεν ἔγραψενι ὡς 

εἰ καὶ σύγγραμμα πρὸς ἔκδοσιν ἐποιήσατο, µόνου ὁ᾽ ἑνὸς 
ἐμνημιόνευσξ τρύὐπου παρασκευῆς, ἑαυιῷ γράφων ἐν ὕπο- 
μνήµατυ πρὸς ανάμγησιν, οὕτως καὶ νῦν οὐ περὶ πάντων 

ὑδάτων ἀτέχνων, ὅπερ ἐσεὶν αὐτοφυών, αλλ ἑνὸς εἴδους 

ἀεπι ἵππρτορα α]ίαιια απί Ῥοπα αιπῖ πιι]]α Ῥγογ[ας εν]ζοπίῖ 

απαλίαίε α[εοίιπαι Ἱππρο[πεγϊ. ΘΟµαία εἰἶαπ ριῖεος [περί 

1π ἀϊνεγ[α ἱειγα ἀε[οάἴπιας εἰ αηπαπι ρες σαπαίες εἰ Π[ἴι-- 

Ία6 αὐ αἰἴηιο [οπίε, 4πάαε Ππε[ογεπι αιἲ ἀείεγίογεπι 1ρ[ᾶπι 

χεάάενε να]ἱεαπί αιξ εἰῖαπι πα]]α ταίίοπε Ρεγπιπῖεηῖ, ἀετ]- 

ναπιμδ: Ἠεπιρθ Ἠπεο αἆ αθμαπι ργαεραγαπάαπι ατΏβοΙο[ε 

Ρταεβαπίωτ, Αί απ εκ ἵεττα ε]ας οοΙ, ἵπ ᾳπο ἀερίαιης, 

8φυαπι [ωπῖπιας αιί εκ Ίαοι αμί ργαειετγ]αρειίε Παπιῖπε 

Παιτίπιας αὐί ρΙανια]επα, 4µαο νοσαίαχ, οοἱΙσίαιας, ΡΓΟΙ-- 

{5 1]. αγῖφ Ἠη]ο αἀμίρεπιας, Ρτορίες Ίου ἐριίας πα] 

Ηιρροοταίεθ αφμαχΗΠῃ ατίε οαγεΠΙΙμπη, Ἱρίας αγἰ][οῖο ρταερᾶ- 

ταἰ15 ΟΡΡΟΠΕΠΡ, ᾳᾳ5 αγίε σαγεΠΙ1Ριι5 οοιηραταπίες αγιΠοῖο[ᾶς 

αἀρε]]απιᾳς. Οεπιαάπιοάσπα ααἴεπι Ρραι]ο απίθ ποῦ 4ο οπιΠῖ-- 

Ρας αφ π15 αγίε ραγαῖῖς Ἰοουίας εΠ, Ποιί { Πθταπι, αἲ 1 Ῥα- 

Ρουπα εἀετείαγ, εοπ[ογΙρβ/{Τεῖ, [εά απίας {απίαπι Ργαερᾶ- 

ταπάϊ τα[ἰοΏῖδ πιεπΙοπεπα Μαι, αἱροῖε ΠΡΙ 1ρῇΠ οοπΙΠ]ΙΘΙΙ- 

Ιαγίο]ιαι γεοογάαΙ1ομῖ5 οαυ[α οοΠβςΙεΠ5, Πα εἰ Ἴιοο Ίοσο 

ποπ ἆθ ομπίρμθ αι ατἰο οατοἠίῖραδ, Ίοο εἰ [ροπίε 
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’ ν ο » ε ” » , . 

μόνου διῆλθεν, ὃ καλοῦμεν, ὡς ἔφην, ὄμβριον. ἐἔγθαψε ὃ 

αὐτοῦ διαφορὰς δύο, τὴν μὲν ἑτέραν, ἣν καὶ προδήλως 
, Ν στ ’ Δ ιά ς , 9 ο” 

ψέγει, κακὸν εἶναι λέγων τὸ λαιλαπώδες, ἕἑτέραν ὃ ἐφεξης 

ἄδηλον εἴτε µόνον ἄψεκτον εἴιξ κα τινος ἑτέρου τύχη, 
3 ΄ 4 . 3 ΄ ᾽ .] 3 .. ” ” 2 4 

ἐνομιζε δὲ. σκαιὺν αυτο. το γαρ ἄπο του αέρος αποαριῦθὲν 

ἢ βροντιαῖον, ὠραῖον εἶναί φησι. ὡὠραῖον δὲ ἐγχωρεῖ μὲν 
καὶ τὸ κατὰ τὴν προσήκουσαν ὥραν γινύμενον ὡς ἐπαινοῦν- 
τα λέγειν αὐτὸν, ἐγχωρεῖ δὲ καὶ µόνον οὕτως ὀνομάδειν, τὸ 

λ Δ ; , 3 ’ Ε] Δ / Δ 
κατὰ τὸ μέσον θΘέρος ὀνομαζόμενον, ἐπειδὴ μάλιστα τον 

καιρὸν τοῦτον ὧὦραν ἔτους ὀνομάζουσιν οἱ "Ἓλληνες. ἐπιφέ- 
θουσι μὲν γὰρ τὸ τῆς ὧὦρας ὄνομα καὶ φθινοπώρω καὶ χει- 
μῶνι καὶ ἠρι. κατ ἐξοχὴν δὲ ἐνίοτε καλοῦσιν ὥραν ἔτους 

ας - υ . 3 . 

ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐν ᾧ τοὺς ὠραίους ὀνομαζομέγους καρ- 
.] -” -. 2 τσ ” ΄ ε ε«/ 

πους τελειοῦσθαι συµβαϊίνευ. τοῦε οὖν ἄδηλον ἐσειν, Όσον 

ἐπὶ τῇ ῥήσει, πλὴν εἰ προσθείηµεν αὐτοί τν περὶ τῆς ἡμὲ- 

τέρας ἱσιορίας τῇ, φυσικῆς τῶν πραγμάτων ἐνδεί- [496] ξεως. 

πηθίιταο {α]ίρας ρτουτεαί15, [εᾷ 4ε υπα [οἷα Γρεοῖα, «παπι, 

υἱ ικα, Ρ]ανίαί]επα νοσασιπας, ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ΓεοΙΙ, Τίς νεγο 

ἀαας ρτοξιάτί ἀῑ[ετεπίῖας, αἰίεραια απιάθπα, (παπα οἱ αρεγίθ 

νιιπρεγαί, πια]απα ε[[ε ἀἴοεπδ, Ρτους]]οίαια [οι]οθε; αἶίε-- 

14Π1 ΝΕΤΓΟ ἀείποερς πο οοπ/[ίαί, απ΄ γαργο]ιαηίίοπο Γο]αα 

ο.γεγο ἀῑσαί, απ εἰ αἰφαϊά αἰταά αἱ ἰπριαίς ῥργουε]]οίαπι 

απίοπα ρπίανΙς ἱποοππιοάαπα, Πα]άειι αρ αὖνε οχοτοίαπα 

αὐἲ οπι {οπ]ίτα, Ὄταεσο νοοσαριι]ο αἀρε]]αί µογεαπι, Ιαἰἴπθ 

ἀῑκενγῖ ἰεπιροχαγίαπα γεὶ [επιρε[ίναπι νεὶ ορρογίαπαΠ, 

Οοπιϊπριί ααίοπι {επιρογατίαια απαια αἱ οΟοΠΡΤΙΟ ἴεπιροτθ 

Ῥτονοπίθμίθπι 1ρ[απα Ιααάαπίεπι αρρεί]ατε; οοπ ης απίεΠι 

οἳ οαπι {[ο]απι ο«µαθ αε[ίαίο πιεάῖα ῥρον Ιπιῃγεν ειπα 

ΤΘΠΙΡΟΥΑΓΙάΠΙ ΠΟΙΙΙµαΥΕ, απαπἀοφιίάσπι απο αππὶ Ραγίθπι 

Οταεοῖ Ρρο[πππι ὥραν» Ἰὰ ο[ί ἱεωρας, αρρε]ίαπί. Υδρα 

{απιεη εἰ αΠΙΠΠΙΠΟ ϱἱ επί εἰ νενὶ (επιρογῖ5 αρρε]]αίῖο-- 

Ώεία αοοπιποάαπί, [εἆ ρετ εκοεΙ]επίίαπι Ιπιετάμπαι 64ΠΙ 

αηΠϊΙ ρατίεΏι ἱαπιριφ ποπϊπαπε, ἵπ 4πα Επομ (επιρογᾶ- 

ΥΙ06 νοσαϊο8 ππαἰαγοίοεγο αοοϊα1ί, Ἰά 1ριίατ αααπίάπι αἆ 

νετρα Ηἱρροογαίῖ αἰποί, οΡ/{οιγα ε[ί, ΠΙΠ Π πο 1ρί 
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ευ ’ ον ῃ Ν ” ῃ ” .. 5 ” ͵ η 

καὶ προσέτι δια τί τὸ λαιλαπῶδες μὲν εψεξεν, οὐκ ἕψεξε δὲ 
΄ 3 3 ’ 3 Ν . 2/9 ] ΔΝ / τό τ' αἰδέριον καὶ τὸ βροντιαῖον. ἄδηλον δὲ καὶ πύτερον 

εἰς πύὀσιν αὐτὸ παρασκευάδειν ἡμᾶς Ἠξίωσεν 3 πρὸς τὰς 
5 Γ , Ὁ Ε) ” ; 

ἑατρικὰς γρείας. είς τὲ γὰρ ὂφᾳφθαλμῶν φαρμάκων κατα- 
η ’ / ’ ͵ 3 η / ες, 

σκευὴν ὑδαχι τοιούτω χρωμεθα καὶ το καλουμὲνον υδατινον 
ο. ε ” Π Γ ο. 3 ” 9 . 

ἐξ αὐτοῦ σκευαξοµεν. ὡὠραῖον μὲν ακούειν ἄμεινον οὐ τὸ 

κατὰ τὸ ἔαρ εὐσθενώς, ὥς ἤκουσάν τιγές. οὔτε γὰρ ἔξαι- 

ρέτως τις ὥραν ἔτους ὠνύμασε τὸ ἔαρ, αλλ ἁπλῶς ὧραν, 

ὥσπερ καὶ τὼς ἄλλας, οὔτε φαΐνεταί τινα αρετὴν -ἔχειν 

ἐξαίρετον ὁ τηγἰκαῦτα γενόμενος ὄμβρος, αλλὰ πολὺ .βελ- 
τιον ἠγεῖσθαι λέγει αὐτὸν ὡραῖον, ὕπερ ἂν ὕηται κατὰ τὸν 

καιρὸν ἐκεῖνον, ὂν ὀνομάξουσιν ὦραν ἔτους. ἐμολογοῦν γὰρ 

αὐτὸ φανεῖται καὶ τὸ απὸ τοῦ αἰθέρος ἀποκριθὲν αὐτῷ 

λελέχθαι. πκαλεῖν γὰρ ἔθος τοῖς παλαιοῖς, ὅταν μὲν ακρι- 
” Ν ος .χ ’ « ” 3 ΄ Ἆ 3 3 -” 

βώς καθαρὸν 1 τὸ πἑριέχον ἡμᾶς, αιθέρα, το ὃ αχλνώ- 

: αΠαπὶά εκ 15 ᾳπαε νιάίπιμθ απἲ οκ παϊαγα]Ι τετπῃ ΙπάΙσα- 
Πποπε αἀ]οίαπιας, αο Ῥταείετεα, ος Ρτουε]]οίαπι αΊ8ΠΗ 

1ΠΙρΥοΡεί, αείµμεγεαπΙ Ὑετο οἵπι ἰοηϊίτα εΠι[απι ΠΟἨΠ 1πι- 

Ῥτορεῖ,. ἹΙποοτίτπα 4ποᾳε ε[, υἰταπι 1ρίαΤη Ἠοδ αἆ Ρο- 

{απα η αἆ πιεᾷϊείπας υ[ας Ῥγαορβίατε ]μ[Πεγ]Ε: παπι οοιι- 

Ίογπ1 πποϊσαππεπ 1] οοπιροπεηἁἰς Ἠη]1δπιοςί αθιιαπα αα]ιῖ- 

Ῥεπιας εἰ εκ 1ρία αᾳπειπα νοραίΙη πιεΙοαππεηίἁπα οοΠῇ- 

οἶπιμς. Ῥοιτο Τεπιροταγίαπα 1Π{ε]ρετε [ας {αοχῖ, ποια 

νετπαπα, οιιπι Ἱπρεία ἀειαρίαπα, τί ποππα]Η Πα] αοεἷ- 

Ρίαπί, πι]]α5 επῖπι ρε εχοε]]επίῖαπι ἴειωρις ΑΠΗΙ ΥεΓ 

πυπουρανῖί, [εά απεπιαάαιοάυπι εἰ αἰία απηϊ Ῥατίες, αὐ- 

{οἱαίο ἱεπιραδ, πηεαπε ἴππο ἰεπιρογῖ ε[α[ας Ίπιρει αμα 

εχἰπιῖα νυἱτίπία ρταεά]ίις ε[ο οοσπο[οϊίμγ. Θεά πιπ]ίο αηΠ- 

Μη π11ς Γαογῖῖ- Ριίατα, ἀρ[απαι {επιρογαγί8πι ἄΙ18πά ἀ4ἱοετο, 

«ᾳπαπ ϱο [άπ6 ΤΕΠΙΡΟΤΘ Ρ]αετῖί, αιιοᾷ απΠΙ (επριας ΟΥαεοὶ 

ποπα]παηί: Ἠαῖο επίπα [επίεηίίαο οἱ 1]]ιά [απο {αν6το νἹ- 

ἀεριίας, αάοά αἳ 1ρίο ἀῑοίαπα ε[ι εἰ αηάα 4Ρ αεί]ετο εκ- 

οτεία: ἸαΠι νείετες Οταεςὶ οοε]ΙΠ1, ΠΟ απιβΙεης εχηυΙῇ!ο 

Ῥυγάπ}, αείμετα; οα]ρδίποίιπι γετο απί πυρίρας ορασΠι, 
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δες ἢ. νεφῶδες αέρα. κατὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ (601) καὶ 

τὸν ὑπὲρ τὰ νέφη τόπον, προσαγορεύουσιν αἰθέρα καὶ σα- 
φώς ἐδήλωσε καὶ ὁ ποιητὴς εἰπων | 

᾿Εὲς ἐλάτην ἄναβως πἐριμήκετον, Ἠ τὀτ ἐν ᾿1δῃ 

ᾖ{ακροτάτη πεφυκυῖα ὃν Πέρος αἰθέρ ἵκανεν. 

ἔμπαλιν ὃ᾽ ὅταν εἴπῃ. 

ἠέρα ὃ᾽ “Ηρη 

Πότνια πρὀσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν, 

ἐνδείκνυσθαυ φαίνεται τόνδε τοῖς ἔπεσι. καὶ πάλιν ὅταν εἴτῃ] 

᾿4ἡρ γὰρ παρὰ νηυσὶ ῥαθείη, οὐδὲ σελήνη 

Οὐρανόῦθεν προύφαινε, κατείχετο ὃ᾽ ἐν νεφέεσιν. 
“ Ύ ε] ” , / ο, « Ν - Δ 

ὅταν οὖν ἐν τῷ 9Θέρευ λεπτυνόμενον ὕδωρ ὑπὸ τῆς κατὰ 
τὴν ὦραν Θερμότητος εἰ ἀτμοὺς ἀοράτους λυθῇ΄ καὶ διὰ 

τοῦτο ἀδήλως. ἡμῖν ἀνενεχθῆ πρὸς τὴν ὑπὲρ γῆς ἄέρα, 

κἄπειτα συμβῇ διά τινα μεταβολὴν ἐπὶ τὸ ιυχρὸν ἢ ἀνέ- 
µων ἀντιπνευσάντων ἀλλήλοις καὶ πυκνωύέντος τοῦ περιξ- 

αΌγεπι νοσᾶαγθ οοπ[αθγεγαΒί. Ἠαεο εαάεπι Ιπβίίαγ Ταίῖοηε 

αἱ Ίοομία Γπρτα πῤεθ αείμοτα ποπιπααῖ, Ἰάᾳμε οἶατο εἰ 

Ροδία Πσηϊβσαντε, πααίεης: 

Οο[ἐίΕ. ας [ευίτεγ [εαπάεις ἔμπο αδθίείε ἵπ αἰία 

«4ειμετα» Ύµαε εω Ἰάα [μγβεις µίγα αὗγα αἀίδαι, 

Οοπίτα γετο «παπα ἀῑχιί: 

Αῑτα [εὰ εἴα[]ωπι «ωιο [ε ρτορμίτε απίο. 
. .. . . 

Ρινο[ππάμπα Ἠαπο ποβταπι αὔτεπι ρε; ἑὰ Υετρα ΙΠΠπΙαχο 

νίἀείασ» αἴμα Πἴεταπι απ απι ἀῑσκιι: 

«4ξγ ἀεπΠις εται πανες οοπιρίεαμς, Οἴγππγο 

Νδίδιως οὐ[εμγὶς εἰγομπιάαια πα ἰαιεδας. 

Πία(αο οιά αεβαίο αφπα ε]α ἰεπιροτῖφ οαἱογα αἰ[επιαία 

ἵπ Μαμίας ἹπνΙβρί]ες ἀ[βραϊα Ειετίε, αίηιιο Ιάοίγοο  οἶαιι 

πο 1π αὐτεπι [αρτα [εγναπ Γαὐνο]ανεγί, πο ἀαϊπάε ῥχο- 

Ρίο αἰίᾳααπη αἆ Γσίάααι ππαἰαίίοηεια ας γε] 1μίες Τε 

τοεῇῄαπιίρι5δ ἀεπ[αίοφιο αὔχαο ῥεαοίοπιαίοδ Ἰαίας Πδγαα 



ΚΑΙ ΤΑ4ΠΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 147 
Γάἀ. Οπατι, ΙΧ. {106} Εά. ας. Ῥ. (501. .) 
χοντος ἑνουμένους τοῖς λελεπτυσμένους ἀεμοὺς, αἰσθητὸν 
ὕδωρ γίνεσθαί τινε καὶ τὸν ὄμβρον ἐροῦμεν ὡραῖον εἶναι, 

λελεπτυσμένου τὲ καὶ προκατειργασμένου τοῦ ὕδατος απὸ 
τῆς κατὰ τὸν αέρα Θερμότηιος, ἑἶναί τὲ διὰ τοῦτο βέλιιον. 

αὐτὸ τῶν λαιλαπωδών ἁκατεργάστων τὲ καὶ ἀμεπαβλήτων 

ὄντων, ὁποῖα κατά τινας πηγὰς ὕδατα γίνεται τὰ καλούμενα 

τερὸρ τῶν ἁἀρχαίων ατεραμιώδη. διὰ τέ δὲ καὶ τὸ βρον- 

τιαῖον αποδέχεται μᾶλλον ἢ τὸ λαιλαπώῶδες ἐφεξῆς ἴδωμεν. 

ἐμοὶ μὲν δοκεῖ διόιε τὰς βροντὰς οἷδε γινοµένας, ἤτου διὰ 
πυρὺς ἐναπύόληψιν, ὅταν ἐκκρινόμενον οἷον ῥῆξίν τινα ποιή- 

σε τοῦ περιέχοντος αὐτὸ νέφους, ἠνίκα καὶ κἐραυνοὶ πί- 

πτουσιν ἢ παρατοιβομένων αἀλλήλοις τῶν νεφών, ὦν οὐδέ- 
τερον ὑπάρχει τῷ λαιλαπωδει. πεπύκνωταυ γαρ ὁ αἲρ ἐν 
τῇ τοιαύτῇ κατασιάσει συγεχοὺς καὶ µέλινος ἑνὸς νέφους 

ἅπαντα αὐτὸν κατειληφότος. εἐἰκύτως οὖν οὐ γίνονται βρον- 

ταὶ κατὰ τὴν τοιαύιην διάθεσιν τοῦ περὶ εὴν γῆν αέρος. 

ἐν γὼρ τοῖς διεσπασµένοις καὶ κατα τὴν περιγθαφὴν ἰδίαν 

εοδί εἰ ἵπ απ παπι Γεπβρί]επι εναεταο οομΙσετῖε, ἴμπο Ίπι- 

Ῥνεπι απ (εππρογασία. νε] {οπρε[ίναπι εἰ[ε ἀϊσοεπιις, 

εκἰεμιαία αφιιᾶ, ἃο Ργῖας αὐ αθγῖο οαἱοτο εἰαθοταία, αἰφαθ 

1άεο πιο]ίογοπα ἀρ[απα ε[ο πίπιροβς, μἱροίο πεις 60ΙΙ-- 

{οοίῖδ, πεφιθ π]]α πλπἰαοπθ εἰαβρογαίῖδ, απα]ες 1Π Πο- 

ημ]]15 {οπή ρι1 αθπαο [οαἱατίαμε, αᾱ- νείετῖρας Ιπάοπι]ίαε 

οτυάαε(ιθ ποπαπαίας, Ύεγαα οι ἰοπίίγήσ]εα, τπξ Τα 

ἀϊσαπι, αθ παπα Ροΐῖιςδ α παπα ΠπΙπηρο[απα αρρτοΡραεξ, ἀείποερς 

νἰάεαπιδ. ἰΙἀ ῥρτοξεοίο παὶμῖ 6α ταιῖοπο {εοίΤο νἰἀείατ, 

ααοά (οηπ]ίτια ἀποτιπα πιούυγαπχ αλἰεγαίτο Πε πονετ]ῖ ααί 

οὗ Ίσπεπι Ππίεγεερίσπι, απὶ εγιπήρεπς, οἰτοιπιρ]εχαπι Πι- 

Ῥεπι νε]αῖ ἀῑ]ασετεί, 4:πο εἰἶαιῃ ἰέπιροτα Γι]ηιῖπα ἀθοίάιτηί 

ααἳ 1πίες [ο αΏῃς αἰχίδηιε παρίρας. ΔΝεαίταπι ἴπ Πη- 

Ῥοία αηπα Ιπεβ: Παπϊάεπα π Ἠα)αςπποςί Παία αἲτ οοπ[ρῖ(- 

[αι εἰ, ππα οοπίμτα αἴταφπε πρε ἱρίαμα {οΓ11 οσοι- 

ραπίε, Οιαρτορίεγ Ἰαιά Ἱπππεγ]ίο ἵπ Ίου αὐγῖδ ΤΕΓΥΔΠΙ 

απιριεη{15 αι ποαααυαπι ἴοπαί: παπιφµε ἀῑνετ[ιδ παδ]- 

Ριμβθ 4ο Ρτορτία οἰτοιμ[οτρίίοπε νασαμριαδ, απ. ἀπίεν 
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σεροµένοις νέφεσιν, ὅ π ἀλλήλοις ἐντύχη, τὴν παφσἑρΑᾷ 

εὔλογον γίνεσθαι. τοῦ ὃ᾽ ὅλου συνεχοῦς τὲ καὶ ἠνωμένου 

παράτριψιο οὐκ ἂν γένοιτο. διὰ τοῦτο οὐδὲ κεραυνοὶ πὶ- 
πτουσιν ἐν τῇ τοιαύτῇ καταστάσει, [497] μήτε αέρος ἐν 

τοῖς νέφεσιυ περιλαμβανομένου ΟΘερμοῦ μήτε περιτρίψεως 

ἰσχυρᾶς γενομένης. ὅταν γὰρ ἀλλήλοις ἀπατώντα τὰ νέφη, 
τὸ μεταξὺ πυρῶώδες εἰς ἑαυτὰ συνελαύνοντα καὶ σφίγγοντα 
πυκνώσευ τελέως ἐκθλίβηται, τηνικαῦτα ποτὲ μὲν εἰς τὴν 

ἄνω χώραν ὁ κεραυνὺς ἢ τὴν εἰς τὸ πλάγιον, ἐνίοτε ὃ᾽ ἐπὶ 
τὴν γῆν. ταύτην μὲν τὴν φορὼν αὐτοῦ ὁρώμεν µόνην, αἱ 

ὃ᾽ ἄλλαι λανθάνουσιν ἡμᾶς. ἐμοὶ μὲν οὖν εἴρηται διὼ συν- 
τόμων εἰς τὴν ῥῆσιν ὕπως τε Ίίνονταυ βρονταὶ καὶ διὰ τέ 

τὸ βροντιαῖον ύδωρ ἄμεινον ἔφλσεν εἶναυ τοῦ λαιλαπώδους, 
ἄκρως δὲ καθαρὸν καὶ λελεπτυσμένον ἐσιὲὶ τὸ κατεργασμένον 
ὠὡραῖον. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τούτου τὲ καὶ τοῦ ᾿λαιλαπωδουςν 

τὸ βροντιαῖον, ὅσον ἀπολείπεταυ τοῦ ὡραίου, τοσοῦτον πλεο- 

{ο οοποοττηπί, ταΠο ροβα]αί Ποτὶ αἰἰγΙΙοπεπα; υπίας αἳι- 

ἴεπ {οἰϊα5 οοπΙΙπυαε Ῥεγρείααεφε παρ] οοπβ]οίας Πεγὶ 

ἩΟΠ Ροίεβ, ὉΏΠαπιοβγεπι περα Γα]α]πα ἴπ Ἠαο οοε]ῖ οοΙ-- 

Π1ΙίΙοπα οαἀιπῖ, 4 πάπα οπῖα οα]ἶάιις αἲχ ΙΠπίτα παρε ΠΟΠ 

ἀπο]ἠΚ[ίαγ, ἴαπι ααοά πεφιε 1ρίαε Ιπίεγ [ε ππασπο Ἱπιρεία 

εοπουτταη!ί, ΄ ΊΝάπι οΠαΠάο Ιπίες [ε οοποιτ[αηίες πηρες 

Ίσηειιιη Ἰλιά, αιοά Ιη{εγνεποταί, Ἱπίτα [ε 1ρ[ας οοπιρεἰ-- 

Ἰεπίοςφ αἱ οοπ/[Ιπρεπίε εχηιΙ[ίε ἀεη[ανετιηέ, ἴππο α]αας 

{μ]πιθπ. ΠΟπΠΙΠ Παπά [αγία νεσ[ας ααί 1π ου απ απ, ποι-- 

Ὀπππ( απ ΥεΓΟ εἰ 1 ἵεγταπη εχἰγιάίαν. Ἠαπο [οἶαπ {1]-- 

ΥηΙΠΙ9 εΧΡΙΙΠΟΠΕΠΙ Πο οο/[ρΙοΙπΙΗ8, α]ῖαε νετο πιογίαλίριας 

Ἰρποίας [μηπί. ΒΟοστο α πηθ Ῥγενίριφ αἆ Ρτορο[βία νενρα 

εχρ]απαπάα παἲ ἰοη]ίτια Παπί ἀἰοίαπι ει; ουχ ο [οηί- 

{χιαίεπα 4θπαπι, τα 1ρβαδ νεγΡο΄ αἴας, «ο ἱαπι εΧ ἨΠΙπΙΡΟ 

τον ομΙεπίεπα Ππιε]ίογεπα ε[[οα[ἴεγιηί, Θαιηπιο Υεγο ππαπζα 

8ο επι] εβ. {επρογασία αθιια εἰαδοταία, Ιπίεν απο αἱι-- 

ἴοπι οἱ Ῥγουε]]οίαια ἰοπ]ίτια]ῖ5 ο, απαε αμαπίτπι α ἵθιι- 

Ρογασῖα νἰποϊίαν, ἰ[απίαπα ρτοσς]]ο[απα [αροταί, Ἱδίίαν 1ρ 
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νεκτεῖ τοῦ λαιλαπωδους. ἔτοιμον οὖν ἤδη τοῖς ἅπαντα μερ- 

µαιρομένοις οὐ προσῆκον ἰατρῷ φέρειν τοσαύτης ἅπτεσθαι 

φυσιολογίας. εἰ δέ γε µηδένα λογισμὸν εἰπὼν απἐφηνάµην 
ἁπλῶς ῥέλτιον μὲν εἶναι τὸ ὡραῖον τοῦ λαιλαπώδους, μέσον 

᾿ π- -- ’ ” - 

ὃ᾽ αμφοῖν τὸ βροντιαῖον, ἐκέλευον ἄν μὲ προσθεῖναί τινα 

απύδειξιν οἷς. εἶπον, οὔτε γάρ μὲ πιστεύειν αὐτοῖρ ὡς νὀ- 

µοις δίκαιον οὔτε ἀνάγκην ἔχειν ὡς τυραννικοῖς προστά- 

γμασι πείθεσθαι. εὲἐ τοίνυν ἐκφεύγειν ἀδύνατόν ἐστι τὴν 
7λὠτταν τῶν ἀπαιδεύτων τὲ ἅμα καὶ πονηρών ανθρώπων, 
” 3 ” 3 - , 6.4 ἃ Π ” 

αμεινον ὃ ἐπὶ τοις βελτίοσιν υπ αυτών ψέγεσθαυ, παλῶς 

ἂν εἴημεν εἰρηκότες τὴν περὶ γενέσεως βροντῶν φισιολο-- 

γίαν. τὸ μὲν γὰρ ἀναπόδεικτον ἄπιστον εἶναι δοκεῖ πᾶσιν 
» ’ Ν 4 4 ” ’ 3 ) 3 

ανῶρωποις, τὸ δὲ μηδὲ ἅπτεσθαυ φυσιολογίας ἰατρόν, οι 

παντάπασιν ὀρθῶς λέγεσθαι φαίνεται, δείκνυσἰ τὲ τούτους 
ἀποφηναμένους αὐτοὺς ἡμῖν ὡς τυράννους, οἷς προστάττουσυ 

, ’ 5, ο Σ 3, - 

πείθεσθαι κελεύοντε.. ἄμεινον ὃ᾽ ἦν ἄρα μὴ τυραννικώς 

Ῥτοπηία Ίαπ εΠ 11 οπιπῖα νΠπρεγαπΠριας ἀἴοετε, Ἰαιπά 

πιεζ]οί ΠΙππΙς ε[Γε ίαπι Ἰοήησαπι ἆε τετάπα παίαγα ΟΓΕΙΙοπεπα 

Ἡοβετε. Οείεγαπι αἱ 9 τε[ροπάεααπι, { πμ]]απι τα[Ιοπεπι 

8Πεγεης Ππαρ]οίίετ α[ενεγαίζεπα, ἴεπιρογαγίαπι Παπ ΠΙΠι-- 

Ῥο[α εί[ῇε ππε]ίογεπι, 1ΠῖεΓ Ίαν Υεγο ἴοπ]ίταα]επα ΠΙΕΦΙΟΟΓΕΠΙ, 

αἱ ααπα [απς ΕΟΤΙΠΑ ϱπαε ἀῑκ]Τεπι ταϊίοπεπι πιθ αἀᾖίεεγθ 

Ριαεοερί{εηί, πεφαθ [ε ἀῑοιῖ πηεῖς ἵαπαιαιη Ἱθρῖμας 0Γ6- 

ἀετο παπι ε[ε, πεφε 1ρῇ5 πἲ ἰγταπη]οὶ Ρταεσερ!ῖ9 ρᾶ- 
τεγα πεσε[απι ε[ε ἀἰπι[Πεη. ΘΟμοεῖτοα, {4 α]εγαίογαπα 

Ἰαχία Παριιιο[οσαπιᾳαε Ποπιῖπαπι ]αἰταίας εν]ατῖ ΠΟΠ Ρροί- 

εβ, Ῥρταεβαϊ αμίεπι οἨ τε πιε]οτε αὓ 116 πια]ε απἀῖτε, 

Ῥσο[εςίο τεοιῄππιε {οη]τιῖ οαπίας παϊατα]ες τ]πιαϊϊί ΓάΠΙΠ8: 

αυοᾶ επῖπι ρτοβαβῖοπο οαχγεί, οπιπῖθας Ἠοππῖρας 1ποτεά]-- 

Ρι]ο ε[Τε ν]ἀείατ. Ἀεαπε αἀπποάμπα τεοίε ἀῑοίαπι νΙἀείατ, 

αυοά α πιεᾷῖοο νιάε]ῖοεῖ [εγπιο ἆε παϊυτα {βοϊεπάμς ΠοΙ 

βε, Ἱπάϊοαίηιε Ίο 1ρίο, αιἱ Πα ρτοπυποῖαπί, ποῬῖς αί 

ΠΡΙ ἵαπαισπα ἴγταηηῖς εἀϊοία Ῥτοροπεπ ας ΟΡΙΕΠΠΡΕΓΕΠΙΠΘ 

Ίπρειατε,  Ύεταπι Ργαεβαραϊι [αηθ ἨΟἨ ἴγταπηῖοο ΠΊοτθ 
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προστάττειν, ἄλλα διδάσκειν ἡμᾶς Πἤτοι γὲ ὡς χωρὶς ἄπο- 

δείξεως ὁ λόγος πιστότερός ἐστι τοῦ μετ ἀποδείξεως ἢ ὡς 
οὐκ αληθῶς εἴρηταί τι κατὰ τὴν αἰτίαν απύδοσιν. οἱ δέ 

γὲ τούτων μὲν οὐδέτερον πράττουσιν, ἑκατέρως δὲ ψέγουσιν. 

εἰ μὲν δὴ µηδεμίαν ἀπόδειξιν εἴποιμεν, ὡς ἀναπόδεικτα 

σλυαροῦντας, εἰ δὲ προσθείημέν τινα λόγον, ὡς οὐκ εἴη 

πρέπον ἰατρῷ φυσιολόγω ὡς ἀληθοῦς ἅπτεταυ, 

’ 

π. 

“7δωρ βορὸν, ἄγρυπνίη βορόν. 

᾿4φ᾽ ὦν πεφύκασιν ἀγρυπνία τε καὶ ὕδωρ ἐργάξεσθαι, 

τὴν προσηγορἰαν αὐτοῖς ἔθετο, βορὸν ὀνομάσας ἑκάτερον, 
ἐπειδὴ βοροὺς ἡμᾶς ἐργάζεται. παλοῦσι γὰρ καὶ νῦν ἔτυ 

, . η Λ ς , 2 , ε; ο’ 
συνηθως οἳ κατα την ΛΊ]μσΣτέραν «4σίαν απαντὲς ' Γλληνες 

η / 4 Δ υ ’ 3 η 3 ΄ 

ανθρωπους βορους τους πολλὰ δυναµένους ἐσθίειν. ἐμα- 

Θετε δὲ τὼς περὶ τὴν τροφὴν ὀρέξεις ἐξ ὑδροποσίας αὐξα- 

ΙΠΙΡΕΤαΥΕ, {[εἆ Ροΐϊαις ἆοοεγε αιπί [εγπιοπῖ αΌδφιο ταίοπε 

τας Ο1απ1 ταίοπεπι τοάἀεπΙΙ [άεπι εΠε Ιαρεπάαπι απ 

1ῃ τε[Γεγεηᾶα οαι][α α ποΡῖς αἰἴφαῖά ποη νογο Γα[ο ἰωαάῖ-- 

{απι, ΑΙ ΤΠ οταπι ποπίταπα [αοιαπίς ἴπιο αἴταπιααε γΥ]- 

ἱπρογαπί, {4 πα]]αια ῬχοβαΙΙοήοΠ1  αἲΠαεΓΙΠΙδ, Πο5 ΡΓοΡᾶ- 

Ποια οαγοηίῖα εΠιίτα, Π ταϊοπει αἰἴαπαια αἆ]εοεγίπιης, 

ΠΟΠ ε[[ε πιεῖοι, αἱ ΡΗγΥ[οΙ ππαηας, ἆ4ε νοπ[αίε αφπῖά 

ἀπ[ρυίατε, ]αοίαηίςς. 

ΧΧ, 

«ἄσφμα εἶαα, νιβτία εἄαα. 

ΑὈ 19 ᾳπαο εἰ υὶσιία εἰ αμα ε[Ποετο αρίαο ΓαΠΐς 

1ρῇ9 αρρε]]αίίοπεπι Ἱπιρο[αξ, αἰγαπιφαθ οἀασεπα ΠΟΠΙΙΠαΠ8, 

ᾳποά πο [ο]]]οεί εἀαοε τεάἁαι; «απαπάοφπίάεπι εἰ Ίαο 

εἰῖαμι ἰαπιρε[ίαίο 1π πο[ῖνγα Α[α Οταεοῖ ΟΠΊΠΕΒΘ, εἶαςες Πο- 

πηῖπθδ, απῖ Ππιπ]ία οοπιε[]ο να]επί, πῃίαίο νουαβα]ο αρρε]- 

Ἱαπε. ὨΙάΙοΙ[1 απιίεπι οί αβρρεί1ΙοἸθς6 αὐ 8ᾳ1ιαος Ροία 
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νοµένας, ᾧ λόγῳ καὶ ψυχρὸν ὕδωρ πινόντων ἢ ἔδεσμα ψυ- 
χρὺν ἢ σιῦφον. ὅσα μὲν γὰρ εἰς ὀλίγον συνάγει τὸ κατὰ 
τοὺς χιτῶνας [498] τῆς κοιλίας αἷμα, τας ὀρέξεις. αὐξά-- 

γοντά τε καὶ γεννώντα δέδεικται. τὰ δὲ θερμαίνοντα καὶ 

χέοντα τὸ αἷμα καθαιροῦντα καὶ παύοντα τας. ὀρέξεις, 

κατὼ τοῦτ οὖν καὶ ὕδωρ γίνεται βορὸν, ἡ δὲ αἀγρυπνία τῷ 

διαφορεῖν. ἐμάδετε }ὰρ δη καὶ περὶ ταύτης, ὥσπερ 78 
καὶ περὶ ὕπνου. πέττει μὲν οὖν ὁ ὕπνος ὡς ἂν ἔσω ῥέπον- 
τος ἐν αὐτῷ τοῦ θερμοῦ, διαφορεῖ ὃ᾽ ἡᾗ αἀγρυπνίαν συνυ-. 

πάγοντος ἑαυτῷ τοῦ συμφύτου θερμοῦ κατα τὴν ἐπὶ τ ἐκτὸς 
κίνησιν οὐκ ὀλίγα μύρια τῆς τοῦ σώματος οὐσίαο. διὰ 
ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται βορὰ. τὸ ϐ) ὕδωρ καὶ ἡ ἀγρυπνία, 
σὺ δὲ μὴ παρακούσης καὶ νοµίσης ταυτὸν εἶναι τὰ πολλὸ 

προσφέρειν τῷ πέττειν τε καὶ κατεργάξεσθαι πολλά. βελ- 

τίων γὰρ ὕδατος οἶνος, οὐ μόνον εἰς τὴν γαστέρα πέψιν, 
ἀλλὼ καὶ πρὸς τὴν τῶν πεφθέντων ἀνάδοσιν αἱμάτωσίν τὰ 

καὶ Ὀρέψιν, οὔρησίν τε καὶ διαπνοὴν, ἐπὶ τῶν ὑγιαιγόντων 

. 

εα Ῥίαπο ταϊῖοπα εχοῖἰαγῖ, ατα οἱ σεµάαπι Ῥ]ροπίες απ 

{γσῖάιαι οἰρατίαπι αἀΠγίῃπσοηςσνε α[Πιπιεπίος αρρεῖεπίϊο- 

γε εναάιπῖ, ΑΠΡΙ παπιᾳαο οΠεη/[απα ε[ ϱπαε(μθ γεηἰτ- 

ου]ί ἰιπ]σανΌπι [αηςυίπειη 1π ατοίαπι “οομβΥΙΠΡεΠΙα αΡ- 

Ρείεηί]α5 811β6εγε εἰ ΡΓΟΟΓΕάΥΕς οοπΠίγα ΥΕΓΟ οα|ε[αςϊοιί]α 

ΓαπάεπΙῖαφιε ᾖ[αΠσιίηεπι ἀε]ίοετο ἨΑπίτε(αο αΡΡΕΙΕΠΙΙ88. 

Ἠαο Πίαπαε τα{ΙοΠε αηιᾶα νοτακ εχΙ[ηί: αἰία νετο τα[ῖοπθ 

νὶσι]ία, φποᾷ [οἶ]οεί οοὔρις ἀῑσεγαί αἴηαε ἀἰ[ο]ναί: ἆ9 

Ίνας εἰεπῖπι Ίαπα Ποιιί εἰ ἆε ΓΟΠΠΠΟ πο ῖαπι Πα]. Όοη- 

εοηαῖ{ί Ρίαπε [οπιπας πη[ροίε οα]1άο ἴππο ΙΠίεγίογα ρε[επίε; 

ἁΙΠραί νὶσί]α, 1ΠπΠίο οα]άο, ἆαπι εχίεγῖας επιῖσαί, Γεοιπα 

Ἰιαπά εχῖσιιαθ ΟΟΓΡΟΤΕάΟ [αρβαπίϊαο Ῥραγιιοι]αδ εἀασσπίθ, 

ΤΡίίαν Ρτορίετεα αφπα εἰ νυἱρι]α εασεν ἀῑοίαε [αηπϊΐ. Αί 

ἵα πο Ρεγρεγαπι αοοῖρῖίο, πενε Ιάεπι ε[Τε εχΙ[πιαίο πιυ]ία 

οοπιε/[[ο εἰ πια] «οΠοοφιεΓε: αἴηιε οοηῄβοςτο. Φίᾳπἷάεπι 

νΙΠΙΙΠΙ ἄηπας Ρταο[αϊί ποπ [ο]απι αἆ οοοΙΙοπεΠι, 4μαε 1Π 

ψεη!τῖει]ο ΠΕ, αζ]αναπάαπι, [εὰ εἰῖαπι αἆ οοποοοία ἀῑβτι- 

Ῥπεπάα, αἆ [απριῖπεπα οχεαπάυπα, αἆ πππ]επάσπα, αᾱ Ἰ]ο- 
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σωμάτων. εὔδηλον δὲ ὡς ἐπὶ τούτων ὁ λόγος εἴρηται νῦν 

ὑφ “/πποαράτους, οὐδενὺς αἀγνοοῦντος οἠνίκα βλάπτει τοὺς 
πλείστους τῶν νοσούντων οἶνοςφ. ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγρυπνία κατὰ 

διτιὸν τρόπον γινοµένη διττὴν ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς ἐδω-- 
δαῖς πελευτήν. . εἰ μὲν γὰρ πραιιοντές τι διὰ νυκτὸς, ὡς 
ἐν ταῖς παννυχίσιν, ἐγρηγορότὲς διατελέωσι, κενοῦταυ μὲν 

τὸ σώμα, βλάβη ὃ᾽ οὐδεμία σαφἠς γίνειαι δυνάμεως. ἐὰν 
δὲ κατακείµενου µέρη μέν τινα τῆς νυκτὸς ὑπνώσωμεν, 

αγρυπνήσωμεν δὲ τὰ λοιπα, κωλύεται μὲν ᾖ δύναμιο. οὔτδ 

γὰρ -ὀρεγύμεθα βέλτιον οὔτε πέττοµεν οὔτε τας ἐφεξῆς τῇ 
πέψει φυσικὰς ἐνεργείας ἀμέμπτους ἔχομεν, ἅπαντες χείρους 

γἐνόμενου τῶν καλώς ποιμηθέντων. 

, 

πα. 

᾿Ενθέρμῳ φύσει θερμὴ ὥρη, κοίτη ἐν ψύχει παχύνει, ἐν 
δὲ θερμῷ λεπτύνευ. 

Παπι οἴαπάππα εἱ αἆ οοτρογα ἀἰ[βιαπάα 1π τεοίο να]επΙΡΙ18. 

ἈΝεπι]η] Ὕογο ἁπρίαπαι ο 4ε 15 ἵπ ργαε[εμῖα ΓΕΥΠΙΟΠΕΠΙ αὉ 

Ἡιρροοταίο {Για[Πε {αοίαπα, αμα Ππίετ ΟΠΕ οοπ[εί, Ρ]α-- 

τ11116 πθβρτοίΙ6 ΥΙΠΙΠΙ ο[ποςγο. Ύετιπ εἰ νυἱἰσι]ῖα μή [αγία 

αἀμ]ρτία ἀαρ]]οείι φποφάθ α οἵρῖ Ππεπι οοἩΓεαυΙίας, αι 

{1 οαιἱρρίαπι πορία ασεηίθδ, αἲ ἵπ οεΙεργΙτα οι 11115 αιια8 

Ῥεγποσία[ίοπες γοσαπί, ἰοίαπι ποοίεπα ΙΠΓΟΠΙΠΕΙΑ ἱγαάαοσηί, 

ουτριιδ ο αάειῃ 1παπο τεἁτίαν, Γεὰ πα]]απα Ἱπῇσπα νΙτίαπι 

ἀείτιπιεπίασα Ἱπάε οοπ[εφυ ας.  Αἴ {ᾱ οπραπίε αἰᾳιοά 

ἨΟΟΙ16 ΙεπιρΙδ ΓΟΠΙΠΟ οσαριῖ ο ιΠε[σαπιαδ τε απ απϊεπα 

νιρί]επιδ, νἰγεδ ρτοβεοίο ἀερίμίαπίας: πεφιο επῖπῃ πε] 

αρρείῖπιιθ, ηεφιθ οοποοφΙπι15, ηοῃιιο οοηοοσίοια [εφιιε-- 

ἵτα παίυτα]ία Ὠλμπετα Ἱην]ο]αία Ρρεγ[εοίαφαθο οὐΙπιὴς, 1α]-- 

Ρ1άἱοχθ6 ΟΠΙΠΙΠΟ αἶαπι αὐἱ Ῥεπε ἀοτπ]εγιΠί οεναθπίεῬ. 

ΧΧΙ. 
Ῥετεαἰἰάαπι παέμγαπι εα]άο 1επιρογεν πι [Γίδογε ομδί[ε 

εγα[]απι γεάςᾶϊἰε, ἰπ οαἱἰάο αἰτεπιιαξι 
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1ὸ μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς ῥήσεως εἰρημένον ἐνθέρμῳ δηλόν 
ἐστιν ἀπὸ τῆς, ἔνθέρμος εὐθείας Ἀλινύμενον, τὸ ὃ' ἐπὶ τῇ 

τἐλευτῃ δύναιτ ἄν τις ἀκούειν ὡς ἐκ τὲ προθέσεως τῆς 

ἐν καὶ πτώσεως δοτικηο τῆς Ὀερμῷ συγκείµενον, ὥσπερ 

᾽ἀμέλευ καὶ ἤκουσαν ὀλίγου δεῖν ἅπανιες οἳ ἐξηγηταί. τινὲς 
μὲν εἰς δύο µέρη  διελόντες τὴν ῥῆσιν, ὡς ἑκάτερον ἰδίας 

(502) ἐξηγήσεως δεύµένον, ἔνιου ὃ᾽ ὕλην ὡς µίαν ἐξηγησά- 

µιένοι.  «Πιοσκορίδης δὲ καὶ µετέγραψεν ἐπὶ τὸ σαφέστερον 

αὐτὴν, ὥσπερ εἴωθε ποιεῖν ἐπὶ τῶν ασαφών ῥήσεων ἐδίᾳ 
μὲν ἔγραψε τὸ ἐνθέρμῳ φύσει Θερμῇ ὥρη, προσθεὶς αὐτῇ 

τὸ λεπτύνειν, βουλόμενος ἡμᾶς ακούειν τὴν ἔνθερμον φύσιν, 

ὕπερ ἐστὶ πολύθερμον ἐν ὧρῳᾳ δερμῆ, τουτέστε δερινῇ λε- 
πτύνεσθαι, διαφορουμένην ὑπὸ τῆς ὀνομαξομένης ἤδη συν- 

Ἴθως ἅπασι τοῖς νεωτέροις. ἑατροῖς λόγῳ θεωρητῆς δια-- 

πνοῆς, ἣν καθ ἑτέραν λέξιν τινὼ ἄλλοι τινὲς ἄδηλον αἰ- 

σῦήσευ διαπνοήν [ 499 ] ὀνομάξουσι, γἐνομένην μὲν ἅπασιν 

Πιοίϊοηπεπι Ίαπο ρεγοα]άαιι αρΠοτί[πϊ Πα]α5 1ΠΙ{1ο 

Ριαερο[ίαπι α τεοίο οα[α Ῥετοα]άα ἀείίεχαπι ε[ε οοη/ίαῖ, 

[οά Υοοεπι Ίαπος ἔνθεέρμος, ἵπ πε ροβίαπι οπἱφρίαιι Πα 

ΡοίΤεῖ αεοΐρεΓγε, 4ο [ εκ Ρτοροβίίοπε ἐν, 14 εί 1π, εἰ οα[α 

ἀαϊϊνο θέρμῳω εἰἴεί οοπιροβία, αποπιαἁπιού πι [απο ΟΠΠΠΘΒ 

{εγτε Ιπίεγρτγείἰες αοοερετιπῖ, ποππαί απἴάεπι οταίἴοπεηι 

Ἰαμο ἵπ ἆπας ρατ, Ῥετίπάο αο {1 πἰτααο Ῥτορτία εκ- 

Ρ]απα!οπο ΙΠάΙΡεγεί; 4ΙΠ Υετο ἰοίαπι, πῖ ΠΠαΠΙ ΙΠΙΟΥΡΥΕ-- 

{αΐ1.  Ῥοτο ΕΓἱο[οοτίάες εἰ αρίαπι ἵπ οΙατίογοπα ρετηπίαντί, 

πί 1π οΡ[ομτῖς Ιοομἱ1ομῖβι5 {ασετο οοπ/[αεν1.  Φεραγα ἶπα 

αυϊάσπι [ο1ρΏί, Ρεγοα]άαπα παϊιγαπα εαάο ΓΘΠΡΟΓο 115 

νετρῖς αἀ]ίείεης Ίαπο ΥοοεΠΙ, επιεπιαὲ, πορῖ Πσπίβοατε 

νοιεης, ΡετοαΙάσπι παίπχναπα, Ίοο ε[ί πηπ[{ο «ἄ]ογο ΓΕΥΥΕΙΙ-- 

επι, οα]ἆο ΙεΠΙροΤε, 14 ε[ι αεβίνο, εχἰεπιαντί, ἀαβει-- 

ἴοπι αἴφπε εναπε[οεπίεΠα Ῥες 6αΙπ ᾳπαο αὐ ΟΠΙΠΙΡΙΗ5 πιεζ]-- 

οἱ τοσεπ[1οτίρις Ίαπ γα εἰ πυΠίαία νοςε ΤΔΙΙΟΠΟ ῥρει- 

οερἰ1]1ς ἀἱ[]αιῖο ποπάπαίασ; 41411 οἶαπη αἰίεγτα αρρε]]α[ίοπε 

αίἆαπι [επ[αϊ Ἰρποίαπα Ῥογ[ρΙαΙοπεπα Ποπηιαμέν Ύᾳαςο 

σΑΙΕΝΌ56 ΤΟΜε ΧγΙΙε ΡΑΕΒδ 1Ι. Ν 
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Κά. Οµασι. 1Χ. [499.] Εὰ. Βαΐ, . (509.) - 
ἡμῖν ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ», διαφέρουσαν δὲ κατά τε τὰς ἡλι- 
κίας καὶ τὰς ὥρας ἐπιτηδεύματά τε καὶ συνελόντι φάναι 

τὴν ὅλην δίαιταν ἣν διαιτώµεθα. αλλ ἐν ἅπασί γε ταῖς 

διαφοραῖς κοινὀν ἐστιν ἐπὶ μὲν ταῖς Ὀερμοτέραις ὧραις τὰ 

καὶ χώραις, ἡλικίαις τὲ καὶ φύσεσι καὶ διαίταιο, ἀπορῥεῖν 

ἔξω τοῦ σώματος οὐκ ὀλίγην μοῖραν ἐκ τῆς οὐσίας ἡμῶν, 
ἐπὶ δὲ ταῖς ψυχροτέραις πυκνουµένου τοῦ δέρματος ἴσχὲ- 

σθωι μὲν τὸ πλεῖστον, ὀλίγον ὃ᾽ ἐκκενοῦσθαυ. κατὰ τοῦτ 

οὖν ἀληθές ἐστι τὴν πολύθερμον φύσιν ἐν ὥρα θερμῆ λε- 
πτύνεσθαι, διπλασιαζδομένης τῆς αποὀῥοῆς, ἣν ἐκ τῆς οἵ-- 

κείας θερμότητος ἔχοντες σύμφυτον ἐπικτώνται τὴν προγι- 

νοµένην ἔξωθεν ἀπὸ τῆς θερμῆς ὥρας. αλλ οὔτε τῶν ἄλ- 

λων ἀντιγράφων εὗρον ἔν τινι ταύτην τὴν γραφὴν οὔτε τις 
τῶν ἐξηγητῶν οἶδεν αὐτὴν, πλὴν ὕτι «4ιοσκορίδης αὐτὸς ἕν 

τῷ μειώπῷ τοῦ βιβλίου προσέγραψεν, ἐν δύο µόνοις ἄντι- 
γράφοις εὐρηκως ὡδέ πως ἔχουσαν τὴν λέξιν. ἐνθέρμῳ φύ- 
σευ Θερμῇ ὧρῃ ἐν ψύχει κοίτη παχύνει, ἐνθέρμῳ λεπτύ- 
ει. οὐ μὴν ἡμεῖς γε ἐν δυοῖν, ἀλλ ἓν πᾶσιν οἷς ἀνέγνωμεν, 

πο] οπΙΠΙΡ8 ρου Τοίαπι γ]ίαο ουαγγ]οπ]απα πε, γετιιπι 

Γεοιιά απ αείαίεδ, αὐπῖ ἴ6επιροτα Παάϊαφαθ απο, αἲ Ῥτονϊ-- 

Ῥας εσρεάίαπι, Γεομηάαπα οΠΙΠΟΠΙ Παπ ἀερίπιις ν]ίαε Τα- 

{οποια εναγῖαϊ, ῥοαὰ ἵπ οπιηῖρας μὶς ἀιεγεπίαῖς ἹΠ]ιιά 

οοΙΠΠΙΙΙΠΘ Ιπε[ι, σα)άιονίρας απΙάεπα: Γεπιρογίρας, τοριοπῖ- 

δις, αεἰαίἴραςδ, παϊανῖς εΙ νἰοίας ταοηῖραςδ, ἆ4ε «οΓροχθ 

μαιά εχίριαπι Γαὐ[ιαπίΙαο µοβχαθ Ροτίίοπεπι ε[ῄαεγε; ο0Π-. 

μα ἵπ ΠἰσιάΙονίδις, ΠριΠε[οεπίο οιίε, Ῥ]αΓΙΠΙΠΙ ΕΕΣ, 

εχἰραια ἀι[ΠιρανΙ.  ἨΗαο ἰδίίν γαἴῖοπε Ρεγσα]ίάαπι πα αχαπι 

{επιρονο οαἱἱάο εχἰεπιιανὶ νεΡΙΙΑ εἴ, ἀπρ]ίσαίο [οἶ]]οεί 

ε[]αχα: Ἠηεπιρο εΧ ΡΤΥΟΡΡΙΟ οά]οχο Ἱπβίανη Παβρεηίες, πΠο- 

νετ ρταείεγέα οχίεγ]Ηδ α οπ]άο ἴοπιροτθ αοσεάεΙίΕΙΙ 4ο-- 

αι γαμῖ,  Ὑεταπα Πες 11 αῑο αἱ]ο εχεπιρ]αχὶ Ἠαπο εοί[ῖο- 

ἨΕπα ΙΠΥΕΠΙ, Ἠθεφιε αἱ] εχρἰαπαίογ .Ἱρίαπι ασπονῖῖ, Φα 

Ῥιο[οοτίάες 1ρίε Ἱπ Ην {τοπίο 1μ[οίρΗί, [εί[ο 1π ἀποβας 

[οἱ εχοιηρ]αγίριις Πα οοη[οτὶρία γεινα παοίαπι ε[ε, Ρει- 

σα]ϊάαπα παἰαγασι σα]άο. Ι6ΙΗΡΟΓΥΕ, 1 βίροτε οµΡί]ε ογα[ἴαπι 

χοἰ{, Ἱπ οαἰιὰο οεχἰεπιαί.  Ὑεγυπιίαπιεπ Πο ἨοΟΠ 1π 
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Εὰ. Οἶνατι. ΤΧ. [409.] Έα, Ρα, Υ. (509. 
οὕτως ἔχουσων εὕρομεν τὴν λέξιν, ἐξεπίτηδες ἅπασας μὲν 

ἰδόντες τὰς κατὰ τὰς δηµοσίας βιβλιοθήκας, ἅπαντα δὲ τὰ 

παρὰ τοῖς φίλοι. ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτῆς ἤδη τραπώμεθα, 

παραλιπύντὲς ὕσα κακώς ἑίρηται τοῖς ἐξηγησαμένοις. ἐμοὶ 

μὲν γὰρ δοκεῖ τὸ μὲν πρὀτερον µέρος τῆς ῥήδεως οὕτως 

συμπληροῖσθαυ δεῖν' ἐνθέρμῳ φύσει, θερμῆ ὥρῃη, ἐν ψύ- 

χει κοίτη παχύνει. τὸ μὲν θερμῆ ὥρη κατὼ τὰς δοτικὼς 
πτώσεις ἄναγνύντων ἡμῶν, ὡς εἰ καὶ ἐν τῇ θερμῆ ὥρη 

λέλεκται, τὸ δὲ ἐν ψύχει καθάώπερ καὶ οὕτως εἶπεν. ἐν 

αέρι Ψ9χρῷ, συγκειµέκης τῆς λέξεως ἐκ δυοῖν τοῦ λόγου 

στοιχείων, προθέσεως μὲν τῆς ἔν, ὀνόματος δὲ τοῦ ψύχευ. 
ενήσεται γὰρ ὃὁ σύμπας νοῦς τοιοῦτοο, ὠφέλιμόν ἐστι τῇ 

πολυθέρμῳ φύσεέ κατὰ ὑερμὴν ὡραν ἓν ψυχρᾷ κοίτη κοι- 

µᾶσθαι, παχυνθήσεται γὰρ οὕτως. εἰκότως δὲ ταῦτα ποιεῖν 

ἡμᾶς ἐπὶ τῶν πολυθέρμων φυσέων ἐκέλευσεν ὁ “/πποκράτης. 
ἑτοίμωφ γὰρ οὔσης τῆς Θερμῆς φύσεως λεπτύνεσθαυ διὼ τὸ 

ἀποριας, [εά ἵπ οπημῖβις 4παεοαπ(πε Ἰεσίπιης, Ἱία [ο Ίπα- 

Ῥετε Ίαπο ΟΓΑΙΙΟΠΕΠΙ ΟΟΠΙΡΕΤΙΠΙΙΣ, «απάπι ἆᾳ Ἱπαα[ίγα 

οπιπῖα ἐΐ αᾳπαε Ἱπ ραθ]οῖς ΡΙΡΠοίΠαοῖς τεροβία [απί εἰ 

ᾳπαε αριά απιῖςο ΙΠΥΕΠΙΠΙΗΦ, εχειηρἰαγία Ιπ[ρεχεγίπιας, 

Θεά Ίαπη αἲ εκρ]αμαπάα Υετρα οοπνογίαπας, οιΠΙρας 16 

ασε ῥτανύε αὐ Ππίεγργείίρις ἀῑεία [ιαπ ῥρταείογπιϊ[]ς, 

Μι [απε Ρτῖος αρλογΙ[πϊ ῥρατς Πα ρογβοϊῖοπάα ε[ε νιἆε- 

ἰασς ρες οα]άαπῃ παϊαχαπα εα]ῖάο ἴεπιρογο 1 {Πήσοτα οιἷ- 

Ρ!]ε ογα[ἴαπι τεᾷς1ξ, Ἰαθ νοσες, εαἰίάο {επηρογε, ἴπ [εχίο 

οα[α ποὺ]5 Ιερεπίίθιςδ, Ῥεγιπἆάε αο { Ἱπ σα]άο ἴεπιροτε 

ἀῑείαπα ε[ζεῖ; 1]]αά νετο 1 ᾖσογα, Ιάεια εβ αο {[ ἀῑσίιαι 

ε[ζεί ἵπ αὔτε ΠΠὶρίάο, εκ ἀπαβρας οτα[ἷοηίς ραγιῖρας ἀῑοιίοιε 

οοπιροβία, Ργαορο[ίοπο [οἰ]οεί ἴπ, εἳ ποπιῖπο ᾖ[γίρογε. 

Ετιί επῖπι Ἱηίερια Γεπίεπί]α μι αςπηος: αἴ]α ε[ί ρετγοα[]- 

ἀαε παϊαταξ, 1π οα]άο ἵεπιροτε, ἵπ {]σίάο οιρίοα]ο [οπι- 

ΏμΠὰ οἄΡρετε, Ίία Παπι(ε οτα[Γε[οεί. ΊΆειπρε Ἰαιά Ἱπ]ητία 

1π ναἰὰε οα]1άῖς παϊαγῖ Ἠαεο πο Ίασετε Ρργαεοερῖί Πίρρο- 

εγαίθδ; απαπάοφιΙάεπα οα]]άα παίιτα απἩπι [ροπίε οϐ εβ]α- 

πα 
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Εά. Οµασι. ὮΧ. [409,1 Ἐά, Βαθ, Ύ. (509.) 
πλῆθος τῆς ἀποθῥοῆς, ἐν καὶ τῆς ὥρας αὐτῇ προγινοµέ- 

νής Θερμῆς ᾗ κένωσις διπλασιασθή, προσέλδη δὲ τρίτη 

τις ἄλλη κένωσις ἐν Θερμῷ χωρίῳ καὶ στρωμνῇ δερμῇ κα- 

τακειµένου τοῦ ἀνθρώπου, συμβήσεται διαφορηύῆναι καὶ 

ΛεπτυνθΏῆναυ τὸ σώμα τρίτην ὑπομεῖναν κένωσιν. ἐὰν δὲ 

ἐπὶ ταῖς ἀναγκαίαις σὺν τῇ τε ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῆς ὧρας, 

ὣς οὐκ ἔστι φυγεῖν, ἡᾗ }οῦν τρίτη πρὸς τοὐναντίον ἀχθῆ,. 

οὗ διαφορεῖν, αλλ ἐπέχειν δυναμένη τὰς ἀποθῥοᾶς, οὐκ ἂν 
εἰς ἔσχατον ἀφίκοιτο κενώσεως ὁ ἄνθρωπος, αλλὰ καὶ πα- 
χυνθείῃ μᾶλλον ἥπερ λεπτυνθείη. "τῆς γὰρ ψυχρᾶς κοίτης 

σημαινούσης οὐ μόνον ὑποστορέσματα ψυχρὰ καὶ περιβλή- 
µατα, ἅπερ ἔκ σινδύνων πυκνῶν καὶ τριβάκων ἑματίων τὲ 

τοιούτων γίνεται, προσέρχεταέ το µέγιστον ἕτερον ἐπανόρ-- 

Όωμα τῆς τὲ κατὼ τὴν ὥραν καὶ τὴν φυσικὴν κρᾶσιν ἀμὲ- 

τρίας, διὰ τῆς εἰσπνοῆς ψυχρᾶς οἴσης ἐμψύχεσθαι τὸ σώ- 
µα. τοῦτο μὲν οὖν δη καὶ πρόσθεν ἡμῖν εἴρητο, πρόσκει- 
ταυ δὲ νῦν τὸ κατὰ τὴν στρωμνῆν, ἵνα πανταχόθεν ἆνα-- 

ψύχηταυ τὸ σώμα καὶ τὸ τῆς διαπνοῆς ἄμετρον εἰς συµ- 

Χιπ ΙΠΙΠΙΟᾷΙοΙπι αἆ οπίοπιαπάπι Ἰάοποα ΠΕ, { ἴεπιρογθ 

σα]1άο αοοεἀεπίε, οναοια!ίΙο ἀπρ]σαία Πέ, απῖπ οἵαπι ΤεΓ- 

τῖα αιαεάαπα αἰῑα 1ΠαΠΙ1ο 1π οα]]ᾷο Ίοσο εἴ οα]ϊάο [ταίο 

οιιραμία Ιοπιῖπα αἀ)αποία Γαοτῖς, ἴαπι οοτρας Ἱπιρ]οί ἀῑσε-- 

βίοπο εκ]απ[ίαπι ἀἰ[Πρατί επιποϊατίηαα οοπησεί, Οποᾶ 

ΠΠ ἆααρας πεσε[ατιῖς Ἱπαποπίραθ α παϊΐατα αἴᾳας ἴεπιροτε 

ΡτογεπΙεμίρας, α1ιας ε[Πασετο ποπ σοι, Τετίῖα [αἰίεπι 1π 

οοπ(γατίιπα αράποαίας, Ἠος. ἀἰ[Πβρατο, [εὰ οοὔτεετα ἀῑ[]α-- 

ἰποπες Ροίεης, αἆ οχίγειπαΠι εΥαοιιαΙΙΟΠΕΠΙ ἨοΟιπο ΠΟΠ ῬΡεχ- 

νομ]εί; «πΠ Πο ῥρϊηριαε[οει ππαρῖ παπι εκἰοπιαΡίαν, 

Ενιριάο ομῖπα οιΡΙΙ ΠΟΠ Ἰποάο Ἰεείον {σίάο, {Γεὰ βἤντα- 

συ]α, αιάε εκ Πμίεῖς ονα[ιοτῖρις δὲ αἲἰγ]ῖς, αἴηιο Ἰά Ρο- 
η αλ], νεβίρις οοπ/απί, ΠσιΠοαπίε; αλπά ααοάάαπι 

ΙΠΑΧΙΠΗΗΠΑ ΥΕΠΙΕΦΙΗΠΙ εχοε[ῃς ταῖοπα ἰεπιροτῖς οἳ παία- 

τα]ῖ (οπιρογαιπεπΙ ργονεπΙθη{1ς αἁ]απδίίας, αἲ [οἰ]οεί Ρε 

Γ]ριάαπι Πι[ρΙγαίοηοία. οοτρας τε[ἰσετείαν, 1 ααἰάεπι 

Ίαπι οἳ απίεα α Πορῖς ἀῑοίαπα {αϊε, Γεά πάπο ΙΠεΠΙ1ΙΟ ]εοιῖ 

αφ]εοία εἴἰ, τί ιπάίφιαο οογρς τε[Γ]σε[οαϊ αο ἀΠΠαμοπῖς 
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μεερίαν ὑγιεινὴν ἐπανάγηται. τὸ μὲν οὖν ἕτερον μέρος 
τῆς ῥήσεως τὸ πρότε- [ 5600 ] ϱον οὕτως ἄν μοι δοκεῖ µά- 

λιστά τις ἐξηγήσασθαι. τὸ ὃ᾽ ὑπόλοιπον ἔνδα φησὶν, ἐν 
Θερμῷ λεπτύνει, σαφὲς ἂν ἦν εἰ τῷ Θερμῷ τὸ αέρι προσ- 
ἐγέγραπτο, τῆς ὅλης ῥήσεως ἐν τοιᾷδε λέξει σαφῶς ἂν ἑρ-- 

µηνευθείσης. τῇ πολυθέρμῳ φύσει ἐν ὥρα θερμῷ μα 

προσελθοῦσα ἐν ἄέρι ψυχρῷ παχύνει, ἐν θερμῷ ὃ᾽ αὲρι 

γινοµένη λεπτύνει. κατὰ μὲν οὖν τὰς εὐθείας πτώσεις, 

οὕτως ἂν μάλιστα ῥηθείη σαφώς, αὣς εἴρηται. νυνὲ ὃ᾽ εἰ 

καὶ κατὰ δοτικὰς βουληθείημεν ἑρμηνεῦσαι, γένοιτ ἂν ο] 

λέξις τοιαύτη. τῇ πολυθέρμῳ φύσει ἐν ώρα θερμῆ καὶ τῇ 
ἐν αίρι ψυχρῷ κοίτη παχυνεσθαι συμβαίνει, τῇ ὃ᾽ αὐτῆῇ 
τοιαύτη ἐν αὲρι Ὀερμῷ λεπεύνεσθαι συμβήσεταυ. 

β. 

”άσκησις ὑγιὴς, ἀἁκορίη τροφῆς, ἀοκνίη πόνων. 

εχοε[ας αἆ [α]αῬτοπι οοπιπιοάεΓγαΙοπεπα τεΙρσαίατ,. Α]Πίετα 

αάάεπι αρΠοΓΙ[ΩΙ Ῥατθ, ργῖον [οἰ]οεί, Ιία [απ αΡ απο 

Ρο πιαπι εχρ]απατϊ ῬΡοίῖε πι] νἰἀείαν,. Ἠε]ίααα Ρατ, 

τί αἲί, 1π οα]]άο αἴἰεπααί, ἀϊ]ιοιάα [απο {οταῖ, Π αἶ νοοῖ, 

οαἰίάο, αξτο αἀ[οτιρίαπι είΤεί, ἰοία οταῖοπε Ῥετ Ίαεο 

νειρα πιαπῖ[εβαε εχρ]ιοαία: οα]άϊοιί Παίπταςε, σα]ιάο ἴεπη-- 

Ῥοτε, οπΡί]ε 1π αξτεο {σιάο { αοοεζαῖ, ογα[Παπι τετ; 

1π οα]]άο απίεπι αέτε οπ)]]ε εχἰεηιιαί. Όετ τεοίος αιἱάεπι 

σα[α5 Πα ΠΙάΧΙΠΙΕ αρετίε εχρ]απαία ογαο {ιαεπῖ. Ουποά 

{ Ῥετ {εγίος εἰ [εχίον ]οᾳτῖ νο]αετῖπιᾶς, πατταϊο [απο 

Ἰα]ασπιοάί Γαεπῖ.  ΟαΠάλογϊ παϊιταο, ΤΘΙπροτε οπ]άο οἱ 

ουΕΙΙ 1π αὔτε {πδίάο οτα[Πείοετο αοο]ἁἰε: Ίοο θοἆοπι Υετο 

οαΡτΙ ἵπ αὖτο οα]ιάο ΡοΠίο εχἰεπματί οοπ{1ηρεί. 

ΧΧΙΠ. 

Ῥγο[ε[[ίο μεπάαε [απίιαιίς, ποπ [αμτιίας οἰδί, ἱπιριρτίέας 

αα ἰαδογες. 
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Τὸ μήτε ἐμπίπλασθαι µέχρι κόρου μήτε ὀκνεῖν γυμνᾶ- 

ξεσθαι, κἐφάλαιον ὑγιεινῆς διαίτης εἶναι ὑπείληφεν. 
’ 

κ. 
᾿Εν τῷ ἐγρηγορέναο δίψη ἐπιπολαίῳω, ὕπνος ἄκοο. τῇ δ᾽ . ἵ ' 

ἐξ ὕπνου ἐγρήγορσις ἐνίοις. | 

᾿Ἐπιπόλαιον δίψαν ἀκουστέον ἐστὶ τὴν πάνυ σμικρὰν, 

ἥτις οὔτ απὸ παντὸς τοῦ σώματος οὔτ απὸ μεγάλης δια-- 

Θέσεως γίνεται τῶν κατὰ }αστέρα μορίων, αλλ ὡς ᾿Πρασί- 

στρατος ἔφη, ξηραινομένων ἡὴ ἐκθερμαινομένων τῶν τόπων 

ὃν ὧν φέρεται τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ στόματος τὴν κοιλίαν. 
ταύτης οὖν τῆς δίψης ἴαμά ἐστιν ὃ ὕπνος ὑγθαινομένου 

τοῦ βαάδους, ὡς ἂν εἴσω ῥέποντος ἓν τοῖς ὕπνοις τοῦ αἵ- 

µατος. ἔμπαλιν δὲ τοῖς ἐξ ὕπνου διεγερθεῖσιν, ὅταν ἐπιπό- 

λαιος ᾖ δίψα, παύεται ῥᾳδίως ἐγρηγορόσε, τὸ γὼρ τοιοῦ- 
τον δίψος γίνεται, «Θερμαινομένων ἐνίοτε τῶν μορίων, ὧν 

Νοαιιο τερ]ογὶ α[ᾳαο αἆ Γαἰατίαίοσα Ἱπιρίργαπιηπε ο[[ο 

πἆ οχεγοϊίαίΙοπες [αἰιῦτῖς νἱοίας οαριῖ οε[ῇε οριπαίασ, 

, 

κια, 

Ίπιεγ υἱρί]απιᾶιπαπ [εὶ ἵπ [μρετ[οῖς /οπαπµς πιεάεία ε[; 

ᾗεῖὶ νετο εν Γοπιπο υἱρτ[ία ομϊδισἆαπ. 

1π. [αρογβοῖο Επι Ππίο]]ίσετο οροτίεί γα]άα αχἰσιταπη, 

ᾳπαθ Ὠε(ιθ ἃ ἴοίο οὀΥΡογα, πε(ε ππᾶδπο νεπἰγ]ου]ῖ ραγ- 

Ώἶαπι αΠεοία εχοϊίαία ο, [οὰ, αἱ αἀῑκίι Ἐταββχαϊας, αγθ- 

{οεπάμας αιί {ποα][ε[οθπ Ρις Ἰοοῖς 11116, Ῥεχ φἴιαα αὓ οχο 

ἵπ νοπίτίοα]απα Ἠππιος ἀε]αρίίαν, Ἠπίο Ἱαφπο ΠΙΗ [οπιπ5 

τοπιθ1ο ε{ι, οογρογῖδ ῬεπΙμΙοπίριιδ πιαὰο[οσπ[ῖριας, πἱροῖα 

Ρει [οπιΠαπα [αηραῖπο αἆ ΙΠίεγίογα ασεπίο; οοπίνα Ὑετο 

οχρειρε[ασιῖς, «πα 1 [αρογβοία [Πφ αἀε[ῖ, νυβιαπῖρις 

{αοῖ]ο [εάαίμχ. Ἠι]ασαιοᾶί πάπια Πήφ οσα Πποα]ε[οειι-- 
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ἔφην ᾿Βρασίστρατον ἐμνημονευκέναι. Ὀερμαίνεται δὲ κατὰ 
τὴν τῶν σιτίων πέψιν ἐν τῇ γαστρί.. γινομένης γὰρ αὐιῆς 
ὑπὸ τοῦ ἐμφύτου Θερμοῦ παραπλησίως τοῖς ἑψομένοις, 

ὥσπερ ἐκείνοις ἀναφέρεταί τι ἀτμὸς θερμὸς, οὕτω συμβαί- 
γὲε ποτὲ καὶ κατὰ τὴν ποιλίαν καὶ μάλιστα τοῖς ἀκρατέστὲ- 
ϱον οἶνον πεπωκόσιν. ἀλλ ἐὼν ἐγρηγορότων αὐτῶν ἡᾗ γα- 
στὴρ πενωθεῖσα μηκέτ ἀναπέμπη τοὺς ατμοὺς, ἡ τ ἐν τοῖς 

τεθερμασμένοις µέρέσοι Θἐερμασία διαφορηθῆ, παύονται ὃν- 
ψῶντες, ἔνιου µένιοι διψώδεις ἐξ ὕπνου γίνονται, διὰ τὴν 

τῶν ἐδηδεσμένων Ἠ πεπομέγων Ὀερμύτηια τῆς γαστρὸς ἐκ- 

Θερμανθείσης, ἥτις οὐ καθίσταται χωρὶς τῆς έξωθεν ἐἔτει- 

κουρίας. οὕτως γοῦν οἳ πολλοὶ τῶν ἔθος ἐχόντων Ψυχρο- 
ποτεῖν ὤνηντό ποτὲ πιόντες ὕδωρ ψυχρὸν ἐν τοιούτω και- 
ϱῷ, πρὸ τοῦ λούσασθαί τὸ καὶ τροφὴν προσενέγκασθαυ. 

διὼ τοῦτ οὖν ἐν τῇ δευτέρᾳ διαφορᾷ τοῦ δίψους προσέθηκε 
πὸ ἐνίοις. οὐ γὰρ ἅπασιν, ὡς ἐπιδέδεικται, τοῖς ἐξ ὕπνου 

διψώσιν 1} αὐτὴ διαθεσις γίνεται. ταύτην ὃ᾽ οἵ [5011] τε 

δις ποΠππ( πι ρατοι]], αΠαγαπα ἀἴοεραπα Ετα[ηϊγα- 

{σπα πποπιϊη][Πε, ϱα]ε[οιπί απίεαι 1πά 1 ΠΟΠΙαΟΜΟ οί 

οοπσοφιμπίαν.  Ναπι ααπα Ἠ11]αδαιοςϊ οοηοοσίῖο αἳ 1Πῇἱο 

σα]άο Ρετῖπἆάε αἰηπε ε]ἰχαίῖο Παί, «πεπιαάπιοάππι 1π 1]]α 

σα]ίάας ααϊάααι Παλ ε[ετίατ, Ἱία ΠοππΙΠ(μαπι εἰ ἵπ 

νεπιγοι]ο οἳ Πιαχίπιο νΙΠΙΙΠΙ Πιοτασίας ερο!15 οοπΙ1ηρ]ξ. 

γετυπι  νισι]απί]ριας 1ρῇ5 Ποπιασ]ιδ 1ΠαΠΙ {48 ητ]]ο Ργας- 

ἵεγεα ΥΑΡΟΓΕΡ [αρρεγαί εἰ οαἱε[αοίαγαπι ΡαγΙΙΠΙ ο8ἱοΥ ενα- 

πιεί, Πα Πρεταπίατ. ῬοτΓο ΠΟΠΠΗΙΙ α [οπιπο οὗ οἷ- 

Ῥοσιιπα ῬοίΙοηαππ(πθ οαἱοΓθίι νεμ!γ]οι]ο εκ οα]ε[ασίο Πίῖ- 

οα]ο[ Βαπέ, απογαπι Πἱ15 πο οχίεγπο [αρβάϊο ποπ [ο]]]-- 

απο αιοοίγοα ποπημ]]1ς {]σίάαπι ροίατε [ο]5 Ίου {επι- 

Ῥοτε απίε Ῥαϊπειπι αἆο οἱρί αΠαπιίίοπεπι ρε]]άαε αφ πας 

Ροίμ5 ΠΟοΠΠΙΠ(ΠαΠΙ π[αϊ {αΐ, Ῥτορίετεα ἰδίίαχ 1π [εοπηόα 

Πιαφ ἀῑπετεπιῖα α]εοῖί Ἰαπο Ρατίϊομ]απι, φμϊδιικάαπι, πεαθ 

είπα οπιηίβας, τι ο[ιοπ/[απα οἱ, α [ΟΠΙΠΟ Πἱεπάρις 1άεπι 

αΠεοίαμς οροτΙίαν, ἩΠαπο Ιεοίίοπεπι αμίεπι εἰ νείεγεδ εχ- 
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παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἐπίστανται τὴν γραφὴν, ἔν τε τοῖς 

ἀκριβέσιν ἀντιγράφοις εὑρίσκεταν, 
ο Ἂ- 

κό’. 

Αὖθις οἷσι πλεῖστον τὸ Θερμὸν μεγαλοφωνότατου καὶ γὰρ 
ψυχρὸς ἀὴρ πλεῖστος. δὺοῖν δὲ μεγάλων μεγάλα καὶ τὰ 
ἔγγονα γίνεταυ. 

ρω ε 1 

(5603). «Προεῖπον ἄρτι τῆς ῥήσεως ταύτης τὴν γραφὴν 
ο 3 ᾗ 3 ϱ/ ο 9 - ος Δ Δ 

την αρχαίαν ουχ ούτως, αλλ ἓν οἷσι πλειστον το θερμόν 

ἐκεῖνοι τῶν ἐξηγητῶν ὅσου τοῦ τέλους τῆς προτέρας αφεί- 
- ἡ 3, -” 

λοντο τὸ ἐνίοις. ' λέγωμεν οὖν Ίδη περὶ τῆς κατὰ τὴν προ- 
’ ’ :» 3 / ο ω - / ” Λ . 

πέιμενην ῥηῆσιν αληθείας. οἷς γαρ πλειστὸν ἔστι το Όερμον 

ἐν τῇ καρδίᾳ δηλονότι, ταύτην γὰρ ἐδείξαμεν οἷον ἑστίαν 

εἶναυ τῆς ἐμφύτου Ὀερμασίας, ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὸν εἰσ- 
πενεύμενον αέρα πλεῖστον εἶναι καὶ γὰρ καὶ τοῦτ ἐδείχθη 

κατὰ τὸ περὶ χθείας ἀναπνοῆς. εἰ ὃ᾽ ἐστὶ πλεῖον τὸ Όερ- 

Ῥ]απαίογες αρποί[ουπί εἰ 1π οα[ραἰ1Πιπιῖς εχοπηρ]ατίρας Ἱη- 

νεητίατ, 

ΧΧΙΥ. 

Οιΐδις ρἰμγίπεπα οα[ίάμπι ἴπε[, νοσα]ί{[ηί [εν ᾗγὶρίάως 

επϊπι αἲγ ρἰιγίπιω. Έαπ ἆμοδις αμίεπι ππαρηῖς Ἱπαβα 

εἰ φµαε οτἰμπίμγ επγιωῖ. 

Μοάο Ρναεάἰκί Πη]φοο ογα[ἰοηῖφ Ιεοίίοιεπι απίίφιααι 

ἨΟἨ Πία ἱπνεπ]πὶ, [εὰ Ίου πιοάο, «ααἰραδάαπι Ρα ΓΙΠΥΙΠΙ 

οαιάπα, σφιαε 11 Ππίεγρτείον Ἱεραπί, αι ἆε [αρεγίογαπα 

νεχρογαπι πα απο Ρατίϊοι]αιη, φμιδιωάαπα, ἀειγαχοτιιηί, 

Ιρίιαν ἆο Ργοροβίαε [επίεηίϊαε νοτιαίο Ίαπ ἀ1Πογεμλας, 

Οἱ ραεουπφιιο ομ]αι Ῥ]αγίπγαπα σαι ἀπε[ῖν 1π οογἆθ 

[οι]ϊοεί, Ίιοο Παπιᾳο να]ί1 {οοσπι Ιαγεδᾳιι 1ηροπ{ἶ οα]ο- 

τς ο[[ο ἀεο]ατανίπιας, εἰ αὔτεπι απ Ἱπ[ρίγαία αἀάποίίας, 

ΡΙιιγίπηαπι εἶ[ο πεσε[ῇε εβ: παπι αἱ μου 1 Ιμγο ἆά α[α 
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μὸν ταῖς τοιαύταις φύσεσιν, εἰσπνεῖταί τε καὶ πάλιν ἀντεκ- 
πγεῖται. διὰ τοῦτ εἰ τὴν φωνὴν ἐροῦμεν γίνεσθαι μεγάλην, 

ἀδιορίστως αποφηνάµενοι σφαλησύμεθα. δέδειχται }ὰρ ἐν 
τοῖς περὶ φωνῆς ὑπομνήμασι ἀδύγατον εἶναι γενέσθευ τὴν 

φωνὴν μεγάλην, ἄνευ τοῦ πολὺν ἀέρθα ταχέως ἐκπγεῖσθαι. 

γίνεται δὲ τοῦτο τῆς τραχείας ἀρτηρίας καὶ τοῦ λάρυγγος 

εὐρέων ὑπαρχόντων. ἑὼν δὲ καὶ ὁ θώραξ ὅλος ᾖ μέγας, 

οὐ μόνον μεγαλοφώνους ἐργάδεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, αλλὰ 
καὶ πλεῖστον φωνεῖν δυναµένους, ὥσπερ οἱ κήρυκες, ὅταν 

τὸν καλούμενον πόδα λέγουσιν. ἐπεὶ τοίνυν ἤ τε καρδία 
εὐρύνεταί τε καὶ αἰξάνεται κατὰ τὴν ἐν τῇ μήτρα διάπλα- 

σιν εὐθέως ἐξ ἀρχγῆς, ἐφ ὧν ἐστι τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλεῖ- 
στον, ἀνάλογον δὲ ταύτὴ καὶ ὁ θώραξ, ὡς τὸ πολὺ μέγας 

γίνεται καὶ τούτω πάλιν ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τοῦ πνεύμονος 

μέγεθος, ᾧ πάλιν ἀκολουθεῖ τὸ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ὡς 
τὸ πολὺ καὶ ταύτῃ τὸ τοῦ λάρυγγος. εἰκύτως ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον συμβαίνει τοὺς πολυθέρμους φύσεν μεγαλοφώνους 

γε[ρΙταπάί εκρ]Ιοαίαπα ε[ι, Οτποά {ΠΠ ρ]ας οα]οτῖ5 Ἡ]αδαιος1 

παϊιγῖς 1πεῖ; ππ]ίήσᾳαε Ἱπ[ρ]ταίας αἲγ αἴας Πεγιπ εκ- 

Γριταίαχ, Ῥτορίεν Ίου { Υοσεπι ππασπαπι Πετὶ ἀἴοεπιας, Πία 

αΡ{ο]αίε οἴίτα π]]απι ἀῑ[αποϊίοπεπα [επίεηίϊαπι ΡΤΟΓετεμίες 

{α]]επιατ: Ώαπι 1π οοπιπιεηίαγ]5 4ε Υοςε ο[ἴεμ[ίιπαι α[ νο- 

οεπι Ιπρεπίοπα Πε, αἶά παπα] αὖγ οε]εγῖίεν εκ[ρίγείαν, 

ποεφπάφυαπι Ροί[[ε; 1ά νετο Πί, Π αἴρετα ατγί[εγῖα εἰ συίατ 

Ἰα 19 ραἰεαπί, 9ἱ Ῥεοίαςδ νετο ἴοίαπι απιρ]απα ΠΕ, Ἠοῃ 

Γο]απι Ἰπρεπῖειι γοσεπα Ἠοπηῖπες εἀεγε, [εά εἰῖαπι ἁῑαι[Π-- 

1πθ γοοι{ετατὶ Ρροί[ο Ιρίάειι ἀεο]ανανίπιιδ: ταξ Ῥταεσοπες, 

απππι Ῥεάεπα νοσαίαπι οαπαπΕ, ε[Ποετοα {οἱεπί. 1ΤδΙάΥ ᾳ1ο- 

ἨΙαΠΙ 60ΟΥ [ἰαΠΠ αἲ 1ΠΙΠο, ο μπι Γοτγιπαίας 1π πίεγο, απι- 

Ῥ]{Πσαίαχ Ἱπεγε[οιίαε, Ἱαπ φαἴρις ΙπΠίη5 οαἱογ Ρ]Ηγίπιάς 

1πεί; αἆ οογάῖ νειο Ροϊίοπεπι εἰ Ῥεεία5 Ῥ]ετήπιηιιε 

χηόσππα εΠιοιίαν εἰ Ίοο Πἴεταπι ῬΙΙΠΙΟΠΗΠΙ πιαρα][αο 

πεσε[[ατίο οοπ/{ε(αυ1{ΗΣ, πεο ποπ εἰ 1 αἴρεταο αγίεγίαο 

πιασηϊιάο τε[ροπἀοί οἱ Ἰπῖο΄ ΡΙεγμπι(αο ραίατ]ς: Ίνα 

ας χε [αερί[ίπιε Ρεγοσ]άαε παίμχας Ἰοπιῖπε νοσα[ίογθς 
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ὑπάρχειν. εἰ γὰρ δὴ πάντῃ τὲ καὶ πάντως. ἀνάλογον τῷ 
µεγέθευ τῖς καρδίας ὁ θώραξ ηὐξάνετό τε καὶ οὐ παρενέ- 

πιπτέ ποτὲ μοχθηρὼ διάπλασις, οὐκ ἂν ὡς τὸ πολὺ τοὺς 
πυλυθέρµους ἔφην γενέσθαι μεγαλοφώνους, ἀλλὰ διὰ παν- 

τόὀο. οὐ μὴν οὐδ) ὥσπερ ἀνώλογον τῷ δωώρακι τὸ μέγεθος 
αεὶ τοῦ πνεύμονος εὑρίσκεται, οὕτω καὶ τῷ τούτου µεγεθευ 

τὰ τρία γένη τῶν κατ αὐτὸν ἀγγείων ἀνάλογον αυξάνεται. 

Φαίΐνεταυ δὲ κῴν ταῖς ἀνατομαῖς τῶν ζωων οὐκ ἀκριβὼς 

ἀναλογία φυλαττομένη. ἀλλ ἐν μὲν δὴ τούτοις τοῖς µορίοις 
ὀλίγον τι τὸ μὲν ὑπερβάλλον εὑρίσκεται, τὸ δὲ ἐλλεπον. 

ἀξιόλογον ὃ᾽ ἐἓν τῇ καρδίῳ πρὸς τὸν θώρακα καὶ τουτέστυ 

τὸ μάλιστα ποιοῦν τοῖς ἐπίσης Θερμοῖς ἄνθρωποις ὀλιγάκις 
διαφορὰν ἀξιόλογον ἐν τῷ τῆς φωνῆς µεγέθει. ὁ μὲν οὖν 

“ἰπποκράτης τῷ πλήθει τοῦ ἁέρος ἀναφέρει μόνῳ τὸ µέγε- 

Όος τῆς φωνῆς. ἔσει ὃ᾽ οὔιὲδ µόνον οὔτε πρὠτον αξίωμα 

τοῦτο τῶν τὴν φωγὴν μεγάλην ἐργαξομένων αἰιίων. ὕλη 

γάρ ἐστι μεγάλης φωνῆς ὡς ἐν τοῖς περὶ τούτων ὑπομνήμα- 

σιν ἐδείχθη. 

ε[[ε οοπ πρ. ΄ Εἰοπῖπι { Γεπιρετ οἳ οπιπΙπο. αἆ Ροτοπθπα 

πηαση]άἱπῖς οογᾷ] ρεοίας αποίιιπι ο[Γεί οἱ πππαααι οἱ 

Ῥτανα οοπ/{οσππα[Ιο ασοϊἰἀεγοῖ, ρεγοα]ίάο Ἰοιηῖπεδ ΠΟΠ Ρ]6- 

τπηη8, [εὰ [εππρου ΙπασηαΙη γοσεπι εετο ἀῑχ][οπα; Υε- 

ταπηίαππει. Πε(παο αἲ ΡάΙΠιοπΙη ππαρπΙἰαάο ρεοίογί {οπιρει 

χο[ροπάςνε Ππνεμίης, Πα εἰ ἱρ[ογαπα παρα τπῖ Ἱπ τρμς 

οοπίεηία ἵπγία να[ογαπι Ρ6πετα τε[ροπάεπί,.  Οομβρίοϊίας 

νογο εἰ Ιπ απϊπιααπα ἀ1Πεο(Ιοπ]ρι Ῥγορογίίο Ίναθο ἨΠοΙΙ 

εκα]Πίο [εχνατί, [εὰ ἵπ Π]αθπιοςί [απο ρατίήρας αφαοά 

Ραυσί]]απι εχοεἰ]εγο, αἰαιιοά ο οοπίχαγίο ἆεβοεγε Ἰπνοι]- 

{ασ. Ἱά νεγο ἵπ οογἆε, τα[ίομε γΡεοίογί5, Ἰπῇσηο ασοἰάῃῖ, 

αοά εἰ ἵπ οαι[α ε[ἰ πΙαχίπιε, αἱ Ππίες 4ε(ΠθΘ οα]άος Ίμο- 

ὨΙΙΠΘ8. ΠΟΠΠΠΦΠάΠά 1 νουῖς πιασηϊ ασ τηε ππα σα Ἱπίοτ[{, 

Ἡιρρουγαίος απ]άσπι [ο] αδτῖ πα αζλΠΙ  πιαση ία ζ{ποια 

νοοῖς αμἰτΙΡα1έ; νοταπι Ἰαες Ἱπίεγ οαµ{α5 ΠΙαΡΠαΠΙ νοσθπι 

ε[Πεϊεηίες ηθ(ιθ ΄ἴο]α Ἠπθεφιο ἀϊσηϊίαίο ρείπηα εἰἰ: Ππάρηαθ 

οΠΙΠΙ νοςοῖδ πιαϊεγία εΠ, τί ἵπ οοπμπεηίαγ]5 4ο νοσῖρας 

ἁΠριίανΙπιι, 
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| κἒ. 

[5602] Οἱ Θερμοκοίλιοι, ψΨυχρόσαρκου καὶ λεπτοὶ, οὗτου 
ἐπίφλεβοι καὶ ὀξυθυμύτεροι. 

Ὅτι διττὸν οἷδε κατὰ τὸ σώμα ζώων τὸ Θερμὸν ὁ 

“Ιπποκράτης, ἕτερον μὲν ὕπερ αὐτὸς ἔμφυτον ὀνομαδει , τὴν 

οὐσίαν ἔχον ἐν αἵματί τὲ καὶ ἐν τοῖς ἐναίμοις σπλάγχνοις, 

ἕτερον δὲ δριμὺ καὶ δακνῶώδες καὶ πυρῶδες, ἐν ᾧ γένει καὶ 

ὁ πυρετός ἐσειν, ἐν πολλοῖο ἤδη τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ 

Φέδεικται. γέγραπται δὲ µοι καὶ καθ ἓν ὑπόμνημα τελέως 

περὶ τοῦδε, καθ ὃ τὴν ἐπιγραφὴν ἐποιησάμην, ὅτυ μηδὲν 
ἡμάρτηταυ πατὼ τὸν ἀφορισμὸν, οὗ ἡ ἀρχὴ τὰ αὐξανύμενα 

πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμόν. απολογοῦμαι ὃ ἐν αὐτῷ 

Ὅπὲρ τοῦ “/πποκράτους, λύων τὰ «Πύκου πρὸς τὸν ἀφορισμὸν 

ἐγκλήματα καὶ δεικνὺς διὰ τὴν τῶν αρίστων δογμάτων 

ἄγνοιαν ἐπηρεάξοντα τῷ «πποκράτευ τὸν «4ύκον. αλλὰ 

Κπν 

Γεπιγίεμίο οαἰίάιν Γηρίάἰ οαγπε εἰ βταοϊ]ες. «Ίί νειό[ εἰ 

1γαςμΠάΙΟΤΕΣ. 

Οιοᾶ σοεππίπαπι ἵπ απἰπια]απα «οΓροτο οαΠάσπι αΡΠο- 

νι Ἡ[ρροσεγαίες, αἰίεγιπα μάθει, «ααοᾷ 1ρ[ο ἸηπσεπΙέαπα 

νοςεαῖ, ε[Γεπίῖαπι 1π [αησαίπε [απσιϊηείδηιιο γι{σετίρις Τε-- 

Ροβίαπι Ἰαρεης, αἰίεγαία Ύεγο ἄογα, ππογάακ εἰ ΙσηΘΙΙΠΩ, 

Γιῦ. 41ῑο 6εποτε εἰ Γευτῖ ει, ἵπ ππ]{15 ρτίάεπι Τρί νο- 

Ἱαπιϊπῖρας ἀεε]αγαίαπι {Γαϊΐ. Ουσία εἰϊαπι 5ο ἆᾳε ου 11 

ᾳποάαπι Πιεο οοπμεηἰατιοἰο αοοιχα [πε ἀῑΠεταῖ,  Έ]ας 

11Ρεἰ11 Ππ[οτῖρΗο Ίβεο ε[, παπά ΕΓΓΟΤΕΠΙ ε{Γε οοπηα! [απι 

1η ϱο αρμοπί[πιο, οι]άς 1η] απι ε[ι, ογείοεη[ες ΡΙΙΓΙΠΗΠΙ 

Ἰμαβοιέ Πππαίαπα σα] αιη. Ἰπ 6ο [απο Ηἱρροογαῖ Ῥατίες 

{πεοτ, Τηοῖ αἀνετ[ας αΡΙιογΙ[ΠιΙΗ ογΙΠΙΠΕΙΠΟΠΕΡ «]αθης, 

1ρ/απφιιε οἨ ορίίπιογηπα ΡργαεοερίογΙπα 1βπογαίΙοπεια ΗΤρ-- 

Ροεγαιῖ Ππ[επ[απα ε[[ε ἀεπιοπίίναμδ, Ὑεχαπι Ἠ]άδος οα]ογῖ8 



ε 
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παύτης 7ὲ της Ὀερμασίας τὴν διαφορὰν ούτε -4ὐκος οὔτε 

ἄλλος τις ἢ Ἔρασισεράτειος ) “Εροφίλειος ῇ ἐμπειρικὸφ 

ἐγίνωσκε καὶ διὰ τοῦτο κακώς ἐξηγήσαντο πάμπολλα τῶν ὑφ- 

πποκράτους γἐγραμµένων. οὐ μὴν τούς γε ᾿Γπποκρατείους 

ἄνδρας ἐχρῆν ἐπιλαμβάνεσθαι πῶν δογμάτων αὐτοῦ τὰς 

ἐξηγήσεις ποιουµένους, ὡς μιᾶς οὔσης τῷ γένει τῆς ἐν τοῖς 

ζώοις Θερμιασίας. ἆλλ ὅταν ἀκούσωσιν 3) “Ίπποκράτους ἤ 
τινος ἄλλου Θερμοκοιλίους ὀνομάδοντός τινας, ἐπισκέψασθαυ 

βέλτιον ἦν ὕπως εἴρηταυ ποὔνομα, πύτερον τὸ ἔμφυτον 

Θερμὸν ἐν τῇ γαστρὶ δαψιλὲς ὑπάρχειν ἀποφηναμένου τοῦ 

τὴν λέξιν εἰπόντος ἢ 7ράψαντος 1) τὸ ἕτερον, ὃ πολλάκις : 

μὲν ἐπίκτητον, ἐνίοτε ὃ᾽ οὐ φύσει, κα ποτὲ καὶ παρὰ φὺ- 

σιν ὀνομάζομεν, ᾧ θέρμῷ τους Θερμοτέρους συμβέβηκε δα- 

κγώδη τὲ καὶ θερμῆν ἔχειν τὴν ἀναπνοὴν καὶ διὼ τοῦτο 

πυρέττειν εὐθέως, ἐπειδὰν τύχη τὸ δέόµα στεγνωθὲν ὡς οἵ 

γε τὸ ἕτεροῦ Θερμὸν ἔχοντες πλεῖστον, ἐπισχεθείσης τῆς δια- 

πνοῆς, πληθωρικώτεροι μὲν γίνονται, πυρετῷ ὃ᾽ οὐχ ἁλί- 
σκονται. διὸ .ε«... Ἀαὶ τοίνυν καὶ ὕτε κατὰ τὴν γα- 

ἀϊ[Πεγοπίϊῖαπι, Ἱεμο Γγουδ, πεφπο αἰας απσρίαπι ααῖ 

Ἐτα[[ταί ααἲ Ηετορ]μΙ Γεοίαίοτ απ επρ]γῖους Ιπίετπον1ές 

απαρτορίες εἰ πιπ]ία Ηἱρροοταίῖ [οΏρία Ῥτανο αἀπιοάππι 

Ἱπίοτρτείαία Γαπῖ.. Αἲ Ηϊρροογαί]οο Υίχο [αίοπι πο ἆ6- 

οεραί Ηϊρροοτα![ῖ ἀεοτεία ΊΠργοβατο, ε Ρετ]πάο Ιπίε-- 

Ῥτείαπίςς, αο { ΠΠΙΘ 6επετε οαἱος 1π απἰπιαπριας εχ][ῖε- 

τεί. θεά απ Ηαρροογαίεπι 8Π{ αΓταπα ααοπηρἰαπῇ αια]-- 

νοχϊπί, αἰίᾳιοθ γοπἰίοµ]ο οα]άο ποπαϊπαπίες, αἱ ΠΟΙΠΘΗ 

1]]ιιά αοοερίπι ε[ζεί, οοπῄάσχαγο Ρταεβαραί, αίναπι αἱ 

νοσεπι οαπι Ρτοἰαί απί [οΙρΗί παίιχα]ε οαάπα ἵπ νει-- 

ήσα]ο οορίο[απι ε{ζε α[εγετεί ααἲ αἰ[εταπι ἀπίε[Ισεγεί, 

αιιοά [αερίαδ αοηΠΗπαπα, πετά Ἠοῦ παίαταίες Ἠοι]-- 

Π ΠΙΑ εἰ α Ἠαίυγα αεπαπα νοςαίαχ, 4ο οαάο Ίησα- 

Ἰοπίος, ποχάακ οαΙάπι(αε εκ[ρίταγα, αἴφμε Ιάείγουο [αι] 

αἴᾳια ου[ῖς ἀεη[αία Γαετί, Γεργε νεχατ]. Οιποπιαἆπιοάαπι 

{11 ααϊ αἰτεχο οα]]άο πβεττίπιο α[]ασπί, Γαρρτε[ἴα ἁϊβ]α[ίοπο 

Ρ]εμίογος απῑάεπι Παπ, Γεὰ 1 {εβγεια πο Ιποϊδαηί, Ῥγο-- 

Ρίετεα....  Ἠλαά εἴῖαπι οοη[αί, ἵπ νεπίτ]οι]ο οἱβοχαπι 
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στέρα τουτὶ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλεονάζον ἀρίστας ἐφγάδε- 

ται τὰς πέψεις τῶν σιτίων, ὡς αὐτὸς ἐν ἀφορισμοῖς ἐδήγλω- 

σεν εἰπὼν, αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἦροο Ὀερμόταται φύσει 

καὶ ὕπνοι μµακρότατοι. ἐν ταύτησιν οὖν τῇσιν ὤρησιν καὶ 

τὼ προσάρµατα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν 

πολὺ, τροφῆς οὖν πλείονος δεῖται, σημεῖον αἳ ἡλικίαι καὶ 

οἳ ὠθληταί. καθάπερ οὖν τῶν τοιοίτων κοιλιών ἐστι }νὠ- 

θισµα τὸ πέττειν ἀμέμπτως τας τροφᾶς,: οὕτως τῶν ψυ- 

χροτέρων μὲν τὸ εἰς ὀξύτητα τρέπειν, τῶν Φερμοτέρων ὃ᾽ 

εἰς κνισώδη ποιότητα. τοῖρ μὲν οὖν καλῶς πέττουσι τὼ 
σιτία τό ϐ᾽ αἶμα χρησιόν ἐστι καὶ σύμμ.τρος ἔπεται σάρ- 

χωσις ἢ καὶ πλείων ἐνίοτε τοῦ δέοντος, ὅταν αργότερον αὖὐ- 

τοῖς διαιτωµένοις καὶ λουοµένοις, τὸ ὃ᾽ ἧττον εἰς εὐσαρκίαν 

τῇ τοῦ σώματος ἔξδευ. ἐπειδὼν δὲ φθάση πλῆθος αΌροισό ἐν, 

εἰς νύσους ἐμιβάλλει ὕλον τὸ σώμα. τοῖς δὲ δι τὴν δυσ- 
κρασίαν τῆς γαστρὸς απεπτοῦσί τὲ καὶ διαφθείρουσιν εἰς 

Ἰαπνώδη καὶ κνισώδη ποιότητα τὰ σιτία μοχθηρὸν μὲν 

ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας αἷ- [ 5051] µα, μοχδηρὰ. δὲ ᾗ 

οοπεος!ῖοπες αἳ Ίοο ΙπΠίο σα]άο εκιρεταπίε ορίῖπιας Πετὶ, 

τί 1ρίο 1η αρμοτ][ῖς Πα Ίοᾳπεπς εἀοομ: Υεηίτες ΜΙεΠ1θ 

εἰ νετε οσα Πμπῖ παίανα 6ἱ [οπιπ] Ἰοπσίβϊπαϊ,  Ηϊς Παφιε 

ἰειπροτίρας οἰραγία Ρίγα εχµ]ρεηάα: εἰεπῖπι 1ΠΠΠΗπά οα]-- 

μπα πα απις Ρ]ατὶ Ισιίαν αμπιεηίο ερεηῖ, ατδΗππεΠίο [απί 

βείαίες εἰ αἰλμ]είαο. ᾖἸίααιε Που αΡ[ο]αία οΙΡογαπι οοἩ- 

Γοο(1ο Ἰ]αςπιοςί νεπἰτιοα]ογαπα ΙπάΙοίαπι ε[, Πα [ρίιάΙο-- 

ταπι ϱίάεπι 1Π αοἴάππι σοΠνΟΙΠΟ; οα[άϊογαπα απίεαι 1 

πηϊάοτοίαπι απαλαίεπι πλμίαί]ο,. ΟΜαΠΙΟΡΤΕΠΙ εἶρον τεοίε 

οοπεοφπεπ!ίρας εἰ [αηριῖς ορπιας 1Πεβ εἰ πιεᾷἰοσσῖ 9419 

Ρτοσίσπίπτ, γε] εἰ Ιπίετάππι απᾶπι ἀεοέαί οορίοίίου, 

απ οοΠοσεπα σίίαπι ἀεραπί εἰ {ΠεφπεπΗΙ ]αναίοπε υἴαη-- 

ἵάτ, Γεὰ π]πιις Ῥοπα σατο εἰ, πεααε οοτρογῖ μαριαΙ 

6ΟΠςΣΙΕΠΦ/ Ρο[ιηιιᾶπι νετο πι]ία οορῖα οοηβε[ία. {πετῖῖ, 

Τοίαπι οοχρ5 ἵπ ΊΠΟΙΡΟ6 Ργαεοῖριίαϊ. Αί οϱ νεπίγίοι 

Ιπίεπιρετίεπη πια]ο οοποοφπεΠΗβρης εἰ οἶρο 1π ΓαπιῖάαΠι 

πΙ(ογο[απιαε αια]{αίεπι οογΥππιρεπβς γΥἰο[αβθ 1Π γεμ]8 

. 
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τοῦ σώματος ὅλου γίνεται Ὀρέψις. ἐπὶ τούτων οὖν ακούειν 
σὲ χρὴ τοῦ προκειµέιου λόγου. τῷ μὲν γὰρ ἥπατι καὶ τῇ 

καρδίᾳ τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχει πολὺ, ταῖς 

σαρξὶ δὲ ἐκ τοῦ αἵματος ἐπεισέρχεται, Ναὶ διὰ τοῦτο ἄναγ- 
καὶόν ἐστο ψυχραᾶς αὐέας εἶναι κατὼ τὰς τοιαύτας φύὐσεις 

τῶν σωμάτων, ὁποῖα καὶ νῦν ἔγραψεν ὁ /πποκράτης, ὡς ἂν 

μὴ χορηγουμένας αἷμα δαψιλὲς, αλλ ὀλίγον τὲ καὶ µοχθη-- 

ϱόν. αἀμφύτερα γὰρ γίνεται τοῖς δυσκράιοις τὴν γαστέρα 

κατὰ τὴν πυρωδή θερμασίαν, ὑπέρχεσθαυ μὲν τὰ σιτία 

διαφθειρόμενα καὶ διὰ τοῦτο ὀλίγης ἐξ αὐτῶν ἀπολαβεῖν 

τὸ σώμα τροφῆς; εἶναι δὲ καὶ αὐτὴν ταύιην οὐκ ἀγαθὴν 

διὰ τὸ μὴ πεπέφθαι καλῶφ. οι γὰρ οἷόν τὲ γεννηθῆναι 

χρηστὸν αἷμά κατὰ τὸ ἧπαρ τὲ καὶ τὰς φλέβας, ἀπεπτη- 

θέντων τε καὶ διαφθαρέντων ἓν τῇ γαστρὶ τῶν σιτίων. εἰ 

μὲν οὖν ὀλίγον, οὐ μὴν μοχθηρὸν ἦν τὸ κατὰ τὰς φλέβας 

αἷμα, συνέβαινεν ἂν ἑλκύσαι αυτὸ τὰς σάρκας, αὐτὰς μὲν 

ἧττον τρέφον, ἐκκενοῦν ὃ) ἐκείνας, ὡς συνεστάλθαι τε καὶ 

φαίνεσθαι µόγις. ἐπεὶ δὲ οὐ µόνον ὀλίγον, ἀλλὰ καὶ µοχθη- 

(αησαῖ6 οοπ{γαμΙἴαχ Ῥγαναφαθ Τη Ιοίο οογρογο Πέ πι[γ]σα- 

Πο, Ὀο 15 ΙσΙίαχ Ργοροβίαπα Γογπιοπεπι 1Ηἱε]]]σογε ἆεβες, 

Ιη Ίθεογα' παπα οἱ ᾖπ οσγάᾳ πι] 15 αἲ ΠΠ1ο ΤΗ ΠΙΗ15 σα-- 

Ίου Ιποεβ, ἵΠ «άΓΠ6Φ Υ6ΤΟ ϱ [απσιίπο ρτοβυμάτίαν, αἴηαε 

Ίᾷ6ο 1π Ἠ]ΙδοεπιοςΙ οογροσαπα παίαγῖς, 4πα[ος εἰ Πιο ἆε- 

Γονἱρβι Ηἱρροεγαίες, οάγΠος Γρίάας ο ο πεοσ[ῇε ει, αἱ- 

Ροΐε [αηραῖπο Πο οορίοίο», {[εὰ Ῥαπςο οἱ 1ρ[ο απ επι 

ν{οί[ο, Πτὶσαίας,  Ὀγάπιαπο ομΊπι νομιτίεπ]ο Ίδπεο σᾶ-- 

Ίογε 1π{εππερεγαῖο Ἰαβογαι ρα ενεπτί αί οἴρανία  οογγαρία 

ἀε[εοπάαπί αἳ ῥργοῖπάε ραπσι εκ 1δ απιθηίΗπι εογροτί 

Ἱπρογήαίαν, Ἰάᾳμο ραπ ποπ τεσίο οοποοσίαπι Ππιργοβιιπι 

Πε: ποπ οοςΙῖς επί οογγαριῖδᾳια Ἱπ νεπιτίοι]ο ο μῖς, Ῥο- 

η 1π Ίδεσγο νεηίδφιια {αηραῖς ογεαγὶ ΠΟΠ ῥροϊοΠ. . Οποά 

ῇ ῥαποιι5 αι]άσπι, [εὰά Πο πια] 1π΄ νομῖς [αησαίς [ουοί, 

οαχπος ία ιο αἰίγαμοτεπί, ἀρί[αδ πηῖπας πα γ{οπίσπι 

εἰ νοηας Ίπαπος γο{παιθπίσια, πῖ οοπἰτασοίαο ο[[επί νῖκφαο 

,. αρραχεγεηῖ, ΘΟμαάο νετο ἨΟΠ ραποιιθ πιοάο, {[εὰ οἰίαιι 
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ρόν ἐστιν, οὐδὲ τοῦ᾽ ἑλκύσουσε, κἂν δέωνταιν θωπερ. ουδ” 

ἡμεῖς αὐτοὶ προσιέμεθα τα κεκνισωμένα καὶ τινας ἑτέρας 

μοχθλρὰς ἔχοντα ποιότητας ἐδέσματα, κἂν πάνυ σφόδρα 
τροφἢς ὀρεγόμεθα. καὶ γὰρ καὶ ἡ (504) ὄρεξις αὐτὴ παύε- 

ται γευσαμένων ἡμῶν τοιούτου σιτίου. κατὼ τοῦτ οὖν αἱ 
σάρκες ἐκ τῶν φλεβών ὀλίγον ἕλκουσιν εἰς τρέψιν αὐτὸ τὸ 
ἀναγκαιόταιον, ὧς κατὰ βραχὺ χρόνῳ πλείονι κατὰ τὰς 

φλέβας ἀθροίζδεσθαι μογθηρὸν αἷμα. καὶ διὰ τοῦτ ἐν ταῖς 

φλεβυτομίαις οὐκ ἂν ἴδοις ποτὲ τῶν τοιούιων ανθρώπων - 

ἐρυθρὸν αἷμα ῥέον, αλλ ὡς ἂν εἴποι τις ἑτέραν ἔχον χρόαν 
εὑρίσκεται τοῦτο, εὐθὺς δὲ καὶ δυσῶδεο. καὶ εἰ ἐκ πολλοῦ 

Ἀθόνου μὴ εἴῃ πεκενωµιένος ὁ ἄνθρωπος, μέλαν φαίνεταυ 

τὸ αἶμα τὸ κατὼ τὴν φλεβοτομίαν ἐκκενουμένον, ἄλλοι' 

ἄλλην ἔχον ἐν πάχει τὲ καὶ λἐπτότητε σύστασιν, ἐγίοτε μὲν 

ὀθῥωώδες καὶ λεπιότερον, ἐνίοτε δὲ παχύτερον ὥσπερ δὴ καὺ 

λίαν παχὺ καὶ μέλαν Φφαίνεταί ποτὲ, παραπλήσιον ὑγρᾷ 

πίττη. ταῦτ οὖν ἅπανια τὰ νῦν ἐπικεφαλαίως εἰρημένα 

Ρίανας ε[ι, ίππο πθε(πο Γρίαια, απαπαν]6 εσεαηῖ, αἰίταματ: 

Ῥεγιπάε αο πεφαθ πο 1ρ[ οἴρον πΙάοτε απί αἰίετα απαρίαπι 

ΙΠΙΡΤΟΡα αιπα]ίαίε 1ηΓεοίος5 εἰ {Π νεμεπιεπί]ας ε[οαπι αΡρε- 

{απιας, αἀπη σας εἰεπῖπι αρρείτίας 1ρίε Ἠα]αφπποςΙ ο1ρο 

ἀερι[ίαιο εκ[ιησι αν.  Εαάεπι ΙθΙἴασ ΤαΙΙΟΠ6 Ο4ΥΠΕ5 εχ]- 

διιπίη, αιοά νιἀε]ῖεεί. αἆ παν Ἱεπάιπι ΡόγπεσοεΠαγίαπα εϐ, 

4ε νεπῖς εκμαυγίαηῖς απαγε ραιι]αίτηι Ιοηβίογθ ΓΙΠΡΟΤΕ 11. 

νευῖ ρ]α5 [απριαϊπῖς ἀερταναιϊ οοπἰταμῖαχ,. Ουιαρτορίες 

1 νεπαε [εοιῖοηῖρας Πιπ(παπι αὐ Πιι]αδοεπιοάί Ποπήή]βας 

ταβγανα [απραϊπεπα ΡΥοΠπετε οομ[ρἰοῖεδ, [εά αἰο οᾶ]οτε, 

πξ ο επί ΠοΠΙπαγε γεμῖ, α[εοίας Ιπνεπῖαγ, αΙιαπι- 

ΡΥΙΠΙΙΠΙ νετο ϱἰ πιαἰο οἱεί. «ΘΟποά { Ἰαπργτίάεπ Ἠοπιο 

Ῥατραίας ποπ Γαεπέ, αἴετ εἴἶαπ αἱ τε[οι[]α νεπα ΡΤο- 

Γαπάτίας [απριῖς αρρατεί, αἰας αἰαπαι ΤΠ οτα[Πιαἀἶπα εἴ 

ἰοηυ]ίαία οομβΠ{ίοπεπι Ίαροης, Πποπηπ(Ιαπα Γεγο[ας ϱἳ 

επαίοΥ, ΠΟΠΠΙΠ(ααΠΙ Ύεχο οΓαί]μος, αεπιαάπιο( πα [απθ 

Ἰπιεγάμπα εἰ να]άε ετα[ας αἱ πῖσεγ, Παιϊάαε ρἱοῖ Ρρετ[ιπιῖ-- 

19 οεχίαχ. Ἠαεο αρίίας οπιπῖα πιο Ρε οαρ]ία 6ΠΙΠΙΕ- 
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κατ ἄλλα μέν τινα τῶν εἰρημένων ὑπομνημάτων καὶ µάλι- 
στα τῆς Θεραπευτικῆς μεθόδου τελέως ἐξείργασταυ, νυνὲ δὲ 

διὰ συντόµων εἴρηταυ παραλέλειμμένα τοῖς ἐξηγηταῖς. εἰώ- 

Όασι γὰρ πλεονάδειν μὲν ἐν τοῖς ἀχρήστοις, ἐκλείπειν ὃ᾽ 
ἐν τοῖς χρησιμωτάτοι. ἐγὼ γοῦν ἐπειδὴ πάνυ χρήσιμός 

ἐστιν ὁ προκείµενος λόγος, ἀναλαβων αὐτὸν ἐπὶ κεφαλαίων 

αὖθις ἐρῶ, συνάιψας τῇ τῆς προκξιμένης ῥήσέως ἐξηγήσειν 

Θερμοκοιλίους μὲν ἠγητέον αὐτὸν λέγειν, οὐχ ὥσπερ τοὺς 

παϊδας εἶπε καὶ τοὺς αθλητὰς πολὺ τὸ ἔμφυτον ἔχειν Ὁερ- 

μὸν, οὐδ᾽ ὡς ἐν χειμώνε τὼς κοιλίας τῷ φισικῷ θερμοτά- 
τας θερμῷ ὑπάρχειν, αλλ ὡς τὸ δακνώδές τε καὶ μοχθηρὸν 

Θερμὸν οὐκ ὀλίγον ἔχοντας ἐν τῇ δυσκράιῳ γαστρί. τοὺς 
τοιούτους δὲ ψυχροσάρκους εἰκότως ὠνύμασεν, αἀτροφοῦντας 

ἀπορίᾳ Χρησεῇς τε ἅμα καὶ δαψιλοῦς τροφῆς, Ἡν ἐκ τοῦ 
κάν ο ώ " : ΜΑΗ ͵ 

κατα φύσιν. αἵματος ἔχουσιν ἐν τοῖς εὐκράτοις σώμασιν. 

ἔπεται δὲ τῇ τοῦ αἵματος ἐνδείᾳ ψυχρὰς /ίνέσθαι τὰς 

σάρκας, ἐπίκεητον δὴ τὴν Θερμασίαν ἐξ αἵματος ἐχούσας, 
« 

ταῖα Ἱπ αφ αιαρηςάαπι οκ απίοᾶ]οιῖ οὐπιπεπίατας οἳ 

Ρταεοῖριο ἆε οιγαπάί ππεἰμοᾶο αὐ[ο]αίε ἁΠριαίαία [απίς 1 

Ῥναο[εη]ῖα Ύετο αὐ εκρ]απαίοτῖρι Ῥναείεγί[α, Ῥγεν τρις 

ἃ 11ο ΡεγΏνίοία {ήεγες [οἰοπῖ ομπα πβί πμ] τείετί, είτε 

Ίοφιασθθ, ἵπ γε ααίθιη 1 ]ῖς ἀοῇοστε, Έρο Ιἴαφαε 

4111 ΡΥΔΕ[ΟΠδ ογαΙο Ῥονα]1 Πἱ, ἀρίαπα τθρείεης. Ῥευ 

οαρίία τα [απα. εχρ|ίοαθο εἰ οι Ιπἰεγρτείαϊίοπο Ργοροβίααα 

νεΓΡογπι. οοη]αήσαια, Ὑεπίγίοπ]ο οα]άο Πρίαπι ἀῑσετε 

ριίαπά ασ εξ, ποπ (Πεπιαάπιοάιπη ριοχο εἰ αἰλ]είας Τη-- 

Πιο αριπάατο οα]άο {ε[αίας οΏς πεφιο, αἲ Ἠϊεπιε νοπ6Β 

οαἱοιε. παἰαγα]Ι πιαχίπιο οαἱογε ἀῑκιι, {[εὰ αἱ πιονάαςσιπ 

ΠΗΡΥΟῦΙΠΊ(1ς οα]ογειη μαπά οχίσαυπα 1 Ππίεπηρεγαίο νειι-- 

ἐ]οι]ο Ρο[ιάεΠῖίεδ. 1ος απἴειι οανπῖραδ Γσιάο5 ππογῖίο 

πομ]ηαν1{, μἱροίε Ῥοπας Ἱπχία εἰ οορἰο[αο α]ποηίας ῥρε- 

ημτία ἰαρε[οσπίεν, Ύπαπ εκ [αησαῖπα παϊατα]ίου Γε[ο Ίνα- 

Ῥεμίο π ἴεπρεγαί] οογροτῖδας Μαππιμέ, Ἐκ [αυσι]πῖς 

απίοπι Ἱπορία ΠΙ τί ΟΛΙΠ6ΕΦ τε[ιρεγοπίς, ασοφαΠεχααι 

{απε οα1οχοπι α [αηρυῖΠεθ, ΠΟΠ ρτοργίαπα πο Ἱπβίιπα, αί 
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οὐκ οἰκείαν, οὐδ᾽ ἔμφυτον ὡς ἧπάρ τε καὶ Μαρδία. Λλεπτοὺ 
δὲ ἐξ ανάγκης οὗτοι γίνονται διὰ τὴν ἔνδειαν τῶν σαρκῶν, 

ὧν αἱ μειώσεις τὲ καὶ αὐξήσεις εἰς λεπτότητα καὶ παχύ-- 

τητα τὸ σύμπαν σώμα προάγουσι. λέγει δὲ τοὺς αὐτοὺς 

τούτους ἐπιφλέβους ἐπάρχειν ὥσπερ εἰ καὶ οὕτως [5ὅοα] 

εἶπε' τοῖς τοιούτοις ἐπιφανεῖς αἳ φλέβες εἰοὶ, τουτέστιν. 

ἐκκείμέναι, ὡς ἂν αὗταί γε πλήρει αἵματος οὖσαι καὶ γε- 

γυμνωμιέναι διὼ τὴν ἔνδειαν τῶν σκεπουσῶν αὐτὼς σαρκῶν. 
αλλὼ καὶ ὀξυθυμοτέρους αὐτοὺς εἶναί Φησι, οὐχ ἁπλῶς 

ὀξυθύμους ἡἢ ὑπερβολικῶς ὀξυθυμοτάτους, ὕπερ ἂν ἔπαθον 
εἰ, τὸ κατὼ τὴν καρδίαν θέρμὸν ἦν πάµπολυ. τὸ ὃ᾽ ἐν τῇ 
γαστρὶ τῇ κακώσει τοῦ στόματος αὐτῆς ὀξυθυμοτέρους ἑἐρ- 

γάδεται. δέδεικιαι γὰρ ὡς καὶ τοῦτο τὸ µόριον ἑαυτῷ συν- 

διαιίθησι τὴν ψυχὴν, αἀργαλεωτέρους μὲν ἐργαξόμενον εἰς 

τὸ νοῆσαι καὶ πρᾶξαι, καθ ὃν ἂν χρόνον ἑαυτοῦ γένηται 

ψυχρότερον. ἑτοιμοτέρους δὲ καὶ ὀργιζυμένους ἐπὶ μᾶλλον 

θερμανθὲν, οὗ τῇ πατὰ φύσιν δηλονότι Θερμασίᾳ, τῇ δ᾽ 

ἐπικτήτω τὲ καὶ παρὰ φύσιν, περὶ ἧς ὁ λόγος ὅδε σύμµπας 

Ίεοιχ εί «ο: Ῥο[βιάεπίεε. ΤΠ νετο οατηῖρας ζἆεβοίοπ[ῖριιφ 

5τασῖ]ε5 ποσε[[ατῖο τοβἁ μη ασ» ἀρίαταπα επῖπα [αὈ[γαςίίοπθς 

εἴ Ιπογεπιεηία Ίεμιαο εί οτα[αμα ἰοίππι σοχρις ε[Ποῖαπῖ, 

Ὠίοῖί απίεπα Ίος 1ρ[ος5 νεποίος ε[ῖε ρεν]πἆε αἴφιαο {1 αἱ ἴία 

ἀἰκητει: 1 οοπ[ρίοµαθ γεμαοθ [αμί, Ίου εί επιπεπίες, 

4πἱρρο 4146 {[απριϊπῖ Ῥ]επαο οἳ ΟΑΥΗΙΗΠΙ 1ρ[ας οοηίεσεη-- 

σα. ραμοϊίαία πιζαε αρρατεαΠί, ΟυὐΙΠ εἴἴαπι 1ρ[ος Ίγα- 

ουπάίοχος ε[ε ἀῑκιί, που αΡ[ο]μίο Ιπασπμάοδ, Ἠε(Πθ Ῥες 

εχοο]]επί]αμη ἱγασιηζ([μπος, αιιοὰ Ῥί]απο 1ρῇς αοοϊἀογοί, { 

ο8ἱοΓ 1Η οογἀάε ρεγπια]ίας τεάμπάατεί; {[εά οαἱος 1Π Υεπ- 

ἱπ]ου]ο, ος εἶις οοπ(γ][ίαης ἀτασιηάίογες εΠιοιί. Φίᾳμῖάεπι 

αΗδί ἀεο]αγαίιπι ε{ί, απο ρατοα]απι 1π οοπ{εη[άπα [ια 

θΠεοίις εἰ απἴπιαπι αἀάμοσχο: ἴατάίοιο επἶπι αἆ ΙΠπίε]]- 

σεπζ μπι, αἴαιε αβεπάμπι Ποπῖπεςδ χεάςΙε, αἴο Ίεπιροτα 

αρία [σίά]ον ενα[εγῖς οοπίγα ΡΤοπΙΊοχας αίφιο 1να[οεηίες, 

αυ πιασίς ΙΠοα]αεγῖί, ΄Ἠαιά παανα εαἶογε [οι]]σοί, Γεὰ 

αἀνεπία]ο εἰ α παϊυιχᾶ αεπθ, ἆθ απο {εχπιο ἀίε {οί α 

σΑΙΕΝύ5 ΤΟΠ. ΧΝΙΙ, ΡΛΏδ 1ο ο 
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ἡμῖν διήνυταυ. τοῖς δ᾽ “πποκρατείους μὲν ἑωυτοὺς ὀνομά- 

σασιν, ἀγνοοῦσι δὲ τὸ κυριώτατα δόγματα τῆς ᾿/πποκράιους 

τέχνης, ος καὶ τὰ διὼ τῆς ἐμπειρίας φαινόμενα µαρτυρεῖ, 
: Αη ην ας τν μμ 

µέμψασθαι δίκαιον, οὐχ ὧς ἡμεῖς εἰρήκαμεν, ἀλλ ἑτέρως 

ποιησαμένοις τν ἐξήγησιν. οἴονται γαρ ἐπὶ τῶν θερµοτέ- 

ϱων κοιλιῶν τὰ τοῦ συμφύτου θερμοῦ ῥέπειν εἰς τὸ βαῦος, 

ἀπολείπειν δὲ τὰ ἐκτὸς µέρη, καὶ διὰ τοῦτο Ψυχροσάρκους 

ἐργάξεσθαι τοὺς ἀνθρώπους. αλλ αἱ τοιαῦται ῥοπεὰ ματὰ 

μὲν τὼς ὥρας καὶ τὰς χώρας καὶ ὅλως τὰς καταστάσεις τοῦ 

περιέχοντος καὶ ἐγρηγόρσεις τὲ καὶ ὕπνους γίνονταε, καθά- 

περ γε κἀν τοῖς Ψυχικοῖς πάθεσι, λύπαις καὶ φόβος, 

ἡδοναῖς τὲ σωματικαῖς καὶ χαραῖς ψυχικαῖο. οὔτε δὲ φυ- 

σικὴ κατασκευὴ σώματος οὔδ᾽ ἡλικία ἐργάδεταν τοιαύτην 

µετάστασιν ἐμφίτου θερμασίας, ἀλλ εἰσὶν, ὡς κάν τοῖς Ὅγι- 

εινοῖς ἐδείχθη, μοχθηραὶ κατασκευαὶ σώματος, ἔνια μὲν 

ἐν ὕλῳ τῷ δώῳ δυσκρασίαν ἔχουσαι, τινὲς δ᾽ ἐν τῇ τῶν 

μορίων ἀνωμάλῳ κατασκευῆ, καθάπερ καὶ ἡ κατὰ τὴν προ- 

κειµένην ῥήσιν εἰρημένη, περὶ τῶν ἐν μοχθηρᾷ καταστᾶ- 

ποδῖφ οοπ{οσίαδ οβΏ, Οπαρτορίει εο5, απὶ [ο Ηιρροογαίῖ- 

ο05 ποπηϊἰπαπὲ εἰ ῥταοσίριια Ηϊρροοχαίϊσαα αγίῖς ἀεογεῖα, 

ααίρας εἰ εχρενΙπιοηίο ον] επίϊα πάΠρα]απίας, 1σηογαπί, 

αοοι/αχο αθ(αµπῃ εἰ, ααοά αΠίεγ αἰᾳπο Πο Φ41ΧΙΠΙΙ6 1-- 

(ογρτείαί [απί,  Εκιβίπιαπί επῖαι ἴπ οαΙογίρας νοηίτ]-- 

οι] παπα. οαἱογείι 1 Ρτο[ΙΠά ΙΙ γε[αρεγο εἰ εχίῖπιας 

Ρατίςς ἀο[οιενο, ἀἴᾳιθ 14ο {]βίάας ΙοπηΙΠΗπ ο4ΥΠ05 ενᾶ- 

ἀεγα. ατα α]αςπιοςί σα]οτὶδ ΠΙΟΙΙΟΠ68 Ρτο ΤαἴΙ0Π6 ἴθπῃ-- 

Ροταιη οἱ τερίοπαπι οἱ Ῥνογ[απι σος [αίας, Ρύβοίεγεα 

Ρίο ταίίοπο νΙρί]]αο αἱ Γοπιηῖ, Ἠθεο ΠΟΠ αἱ αΠΙΗΙ Ρεγίι- 

Ῥαμίοπαπα, αἲ πιοογογῖ οἱ πιο οἱ οοχροχῖδ νοιαρίαίαΠα 

οἱ απϊπηϊ οὐ]οσίαοπα α΄ ενατιαπί,  Αἱ πεφαθ΄ οοΓροσί Ἰα- 

αχα]ῖς [αβγίσα, πθεφιθ αοίαςδ ἴα[εμι Ἰηροη]ίαε οα[Ιά1{αΓἶ6 

ΠΠπίαΓΙοΠοΠ1 ο[]οῖί. δεᾶ αμειπαάπιοάυπι εί ἵπ Πρτῖς 49 

ἱπεηάα [απ]ίαία πιοπβγανίπιαθν Ῥρτανας οοτροσῖδ οοπβί[-- 

εοπες [απῖ ποππι]]αο απίάσπα οσα {οτι απΙπια]15 1η {6πι-- 

Ροντία, αλᾳιπας ν6το ο ραν σπα Ἱπασπα Παία, απα]ῖς 

οἱ ἀα, αιας ἵπ Ρχοροβίίο γουρῖ άροίαν ἆο γοπιχίομ] 
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σὲι τὴν κοιλίαν ἐχόντων, οὐκ ἐν ἀρίσκή καθάπερ, αἱ τὸ ἔμ- 

φυτον ἔχουσαι Θερμὸν πολύ. καὶ διὼ τοῦτο εἰς εὐσαρκίαν 

συντελοῦσαι τὰ μέγιστα καὶ παχύνουσι τὴν ἕξιν, οὐ καθαι- 

ροῦσι καὶ λεπιύνονται ταῖς δυσκρατοις ὁμοίως. 

κστ.. 
«4ὐχμῶν ἐπὶ γῆς, οἰωνῶν γένος εὐθενεῖ. 

Οἱ γὰρ ὄρνιθες, ὡς ἂν ξηρότερου τὴν κρᾶσιν ἡμῶν ὄν- 
τὲς, ἐν τοῖς αὐχμοῖς ὑγιαίνουσι μᾶλλον. ἴσμεν δὲ καὶ τρο- 

φαῖς αυτοὺς ἑηροτέραις ὀλίγῳ τὸ ποτῷ χρωµένους, οὐχ 
ὥσπερ οἳ σύες ὕδατι συνεχώς λούεσθαι ποθοῦντες, ἐμπί- 
πλασθαί τὲ συνεχώς οὐκ ὀλίγου ποτοῦ. 

Μδ, 

[505] Ἔράγος ὁκότερος ἂν φανῇ ἔξω ὄρχης, ἢν μὲν δὲ- 

ξιὸς, ἄθῥεν, εὐώνυμος δὲ δῆλυ. 

ν1ΙΙο[απα ΟΟΠ/ΓΙΗΤΙΙΙΟΠΕΠΑ Ἱαβεπίριας εἰ πο ορίµπαπι, ψε]ι[1 

Ύμαε παϊϊνο οαἱοτο πιπ]ίο αΠ]μεπίες οἱ 14ειγεο αἆ Ῥοπαπα 

ϱΑΓΠΕΠΙ ΡΓΟΟΓΘΑΠάαΙΑ ΠΠΔΧΙΠπς οοπ(μοεπίο5, οοτροχί5 Παβί- 

{τση ΡΙΕΠΙΟΓΕΠΙ οΠιοίαπῖ, Ποπ εχἰεμιαπί, Ἠοῦ. επιασ]απ!, 

πί Ιπ{επιρεταίας, 

. ΧΧγΙ. 

Τεγγα [οειαεῖδις [αμαίεπίε, αὐίμπα βεπµς ὄεπε Ἰαδεῖ. 

Αγες εΠΙπι πἱροίο αγΙάΙογο αάαΠΠ πο {επιρεταίανα 

οσβ[ίαµῖες, Ποοῖς ἴοπιροήρας τες[ῖ1 ναἰεμ. ἨἈο5 νετο 

ΠΟ ργαεϊενΙί οἱ ατ]ἰογῖρις 1ρ[ας ο1ρῖ νο[οῖ εἰ Ραιιοο ροία 

ε[ῇε οοπἰεη!ία6, ΠΟΠ Ρροπῖπάε τί [1εδ, απ! 441 αἁ[άαε ρτο- 

111 οἳ Ἱπηπιοάϊοο αἀ[άμε Ῥοΐα τορ]ετῖ εΠρ]αῖ, 

ΧΧΥΙΙ. 

ΘΦωμπα Πεγοε[οῖε, µίεγ επιεγίμς εἰς αρρατμετίεν [ι ἀοχεγ, 

πας [υ1[εγ υεγο [επεπα, 

θα) 
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919 ΤΗΙΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Κά. Οἶιαχί, ΣΧ. Γ50ς.] Γά. Ῥα[, Ῥ. (504.) 
᾿Ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς τῶν παίδων ἡλικίας εἰς τὴν τῶν 

µειρακίων, ὥσπερ ἤ τὲ τοῦ σπέρματος αὐτοῖς γένεσις ἄρχε- 
ται καὶ τριχῶν τῶν ἐπὶ τοῖς αἰδοίοις, οὕτω καὶ 1 τῶν ὄρ- 
χεων αὔξησις ἀθρύα, κπαθάπερ γε ταῖς παρθένοις ἡ τῶν 

πιτθῶν ἅμα τῇ τῶν κπαταμηνίων φορᾷ. τηνικαῦτα τοίνυν 

καὶ ἡᾗ τῆς φωνῆς Ίίνεταυ μεταβολὴ τοῖς ἄθῥεσι μάλιστα, 

πρότερον γὰρ ὄντες ὀξύφωνου, τὲλέως μὲν ἠβήσαντες ἆπο- 
τελοῦνται βαρύφωνου, κατὰ δὲ τὸν μεταξὺ χρόνον οἱονεὶ 
βραγχώδης αὐτοῖς ἡᾗ φωνὴ γίνεται. διὰ τί μὲν οὖν ἔπι- 

φαίνεται ταῦτα πάντα κατὰὼ τὴν εἰρημένην ἠλικίαν, ὁ πα- 

θὼν οὐ χρήδευ λόγος ἀναξητεῖν' ὅτυ ὃδ᾽ ἐπιφαίνεται ταῦτα 
πάντα καὶ ἡ ἐμπειρία δείκνυσιν, ὥσπερ γε καὶ ὅτι τῶν 

ὄρχεων εἰ μὲν ὁ δεξιὸ πρότερον εἰς ὄγκον ἀρθείη, τὰ 
τοιαῦτα μειράκια τελεωθέντα καὶ ἀνδρωθέντα παῖδας ἄρθ- 
ῥενας ἰσχύει μᾶλλον ἥπερ Θηλείας. εἰ ὃδ᾽ ὁ αριστερὸς ἔμ- 

παλιν, οὕτω δὲ καὶ περὶ τῆς μήτρας φρονε. κατὰ γοῦν 
τοὺς ἀφορισμοὺς ἔγραψεν, ἔμβρυα τὼ μὲν ἄθῥενα ἐν τοῖς 
δεξιοῖς, τὰ δὲ Θήλεια ἐν τοῖσιν αριστεροῖου μᾶλλον. ἅπερ 

Οµαπς Ρήογ]]18 αείας 1 αζο]ε[οεπίίαπι ἱταπῃβί, απεπι- 

αἀπποά σπα ἀρῇς Γειπει αἱ ΡΙΙ 1π Ἰοοῖ σεπτία]ῖρας ετιι- 

Ῥετο Ἰποῖρίαπε, Ῥοτίπάο οἱ Γε[ες [ΗῬ1ίο Ἱποτε[οαηῖ} απεπι-- 

αἀσπιοάαπα εἰ ραο[]ῇς νΙγσῖπῖρις ΠΠάΠΊΠΊΙας εχίιρεταπί, ππα 

εί ππεη[ες {ογγί Ἱποιρίαηί, απο Ιβίίαχ εἰ νοοῖς πιπἰα[ῖο 

ἵπ. πιαγί δις Πί Ρταεοίρο: Παπ απ Ρας 1ρ[5 αοπῖα 

"νοκ. ε[ζεί, ααππι Ρρογ[οείο 1π Ῥαβοιτες ονα[εγαπί, ΡΤαΝΙΟΣ 

τε(άΙίανς ἴοππροτο αΠ{θΠΙ πιεὰΙο γε]αίῖ ταισαπα 1ρΠ γοσσπα 

οὐιιη, Οιιαποῦγεπα αιἴεπι Ῥγασεαϊοία αείαίο οπιπία ία 

ονοι]απί ΡΥπείθης ογαΓίο ΟΧΡΙΟΥ4Υ6 ποπ Ρο[μ]αί, {Γεὰ 

οπιπῖα Ίπεο αΡβατεγο οχκρετιεπίῖα ἀοπιοπ[ταί,  Ποιί οἵ 

]αά, 4 ἀεσίες ργῖας {ε[ι Ππίαπιαετ]έ, ]οίσο αἀο]ε[οεπίθΒ 

Γαοίος, ἵπ αεἰαίοπιᾳαο νΙγί]εια αππι ονα[ετῖηί, Ἠ]οῬ πιᾶ- 

το Ροίῖμ6 παπι {οπιίπας ροη]ίαγας; αποᾷ {Π Ππίβες, ο 

οοπ{γαγίοι Τάεπι οἱ ο πίεγο {εΠΠΙ, 1π αρλμοσϊ[παῖ επῖπι Πα 

Γοῖρ[ί: Τοείας ππαγες ἵπ ἀεχιτῖ, Γαοπιῖπαθ Ύ6γο 1 ΠΠῖ- 

[16 πιαρῖ. Όιαο Ιβίίας α ηιο Ίας ἆθ 1ο ἵπ αρΠμοτΙ[πιο-- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4. 913 
Εὰ. Οµαχ:, ΤΧ. [ὅ05. ] Εα. Ῥαῇ, Ύ. (504. 500.) 
οὖν εἰρηταί µου περὶ τοῦδε κατὰ τὴν τῶν ἀφορισμών ἐξήγη- 

-σιν, ἐπὶ τὸν ἐνεστώῶτα µετοίσεις λόγον, αἰτίας μιᾶς οὔσῃς 
ποινῆς, ἐπί τε τῶν ἄρῥένων καὶ τῶν θηλειώὼν δι Ἡν τὰ μὲν 
αριστερὰ µέρη τῶν θηλειῶν ἐἔστυ γεννητικὰ, τῶν δ᾽ ἀρῥέ- 

νων τὰ δεξιά. Ἀλέλεπταυ δὲ περὶ τούτου κῴν τοῖς περὶ 
χρείας µορίωγ. 

ιά 

κη. 
ι Ἂ 3 ’ «/ ” Δ 

ΟφΘαλμοὶ ὡς ἂν ἰσχύωσιν, οὕτω καὶ γυῖον καὶ χροὴ ἐπὶ 

τὸ κάκιον ἢ βέλτιον ἐπιδίδωσιν. 

7ὔδηλον δὲ ὅτι προσυπακοῦσαι χρὴ τὸ ὥς ἂν ἰσχύος 
τὲ ἔχωσιν, ὅπερ ἔνιοι καὶ προσέγραψαν. ᾖ γοῦν διάνοια 

τῆς ῥήσεως, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ κάλλιστά τις ἐξηγήσασθαι, παρα- 

λιπὼν τὴν μοχθηρῶς εἰρημένην τοῖς πλείστοιο, ᾖδ᾽ ἂν 

μάλιστα (5056) γένοιτο" 1γοῦμαι τὸν /πποκράτην διδασκειν 

ὕπως ἄν τις ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν διαγινώσκη περὶ τῆς ἐν 

ὕλῳ τῷ σώματι διαθέσεως. ΄ ἐπεὶ δὲ μάλισθ᾽ οὗτου τὴν βὲ- 

ΤΗΠΙ εκρ]απαίΊοπο αῑεία Γαπῖ, αἆ Ίπαπο 1οοιπῃ αοοοπιπιοἆος, 

αασπα ππα Πἱ οοπιπη απ] 1π ππατῖρας αἰπο Γεπηῖς σαμί[α, 

οὗ «παπι π][ῄγαο Ῥατίος {οπϊπαγάπαι, ἀεχίγας ΠΙΑΡΙΠΗΙ 

ορί[ισες Επί. Ύεταπι εἰ ἆο Ἴοο 1π Ηρτο ἆε α[α ραγαπι 

ἱτασἰαίατα ε{, 
κ 

ΧΙΙ, Λά 

Οεµ[ί µε υαἶειέν ἴια οἱ οοΓρµς. ἩἘξ εοἰοΥ ἴπ ἀείετίις αιῖ 

πείς ἰαδτειμγ. 

0οη/βαί αιίεπι Ία οροτίετε [αριπίε[11ςῖ, αἱ οομΙΙ να- 

141 [απί, αποά ποπ εἰ α[οτιρ[{εγαί.  Φεπίεμίῖα 1βὶ- 

{απ νετροταπα, αἱ φμἹερίαπι ]πάἱοιο πιθο, ΡΙάΓΙΠΙΟΓΙΠΑ {α]-- 

{απ Ἱπίογργείαίοπεπι ΟΠΗΙΙΤεΙΙ5 τεοἰ[πηπα εκρ]απατε Ροίείῖ, 

παεο ροι( [πια Γαογίέ: ἨΗρροσχαίεπι ἆοζογο ατρ]ίχος, ϱ110- 

ἨΦΙ1 Πποάο αι αὐ οοιι]]δ 1οῖῖις οονρον15 α[εοίινα ροτοί - 

ριαί, απαπάοφαϊάεα ΗΗ πιακίπια Ετ[επια μα. αοῬῖδ ποϊ]- 



Φ {4 ΣΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ ΕΠΙΠΜΙΩΝ 2Τ 

Εὰ. Όματι. ΤΧ. [205. 506.1 Τά. Βα[. γ. (505. ). 
βαιοτάτην ἐνδείκνυνται διάγνωσιν, ἐπὶ γοῦν τῶν λειποθυµη- 

σάντων {ἡ ων ἐκλυθέντων τὴν δύναμον οὔτε Ψεωσήμαρθς 

χεῖρά τι σκέλος ἢ τοῦ προσώπου τἄλλα μύρο, χωρὶς 

τών ὀᾳθαλμῶν ἐξευρεῖν τι δυνήσεταυ, πὲρὶ τῆς κατὼ δύνα- 

µιν αἀθῥωστείας τὸ καὶ ῥώμης, ὥσπερ εἰ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

Φεάσαιτο, προδήλως γαρ ἐν αὐτοῖς εὐτονία τε καὶ ἀτονία 

φαίνεται, τινῶν μὲν οὖν ὀξυδερκότων ἀναπεπταμένων, τῶν 

βλεφάρω», ἐνίων δὲ μηδὲ διοῖξαι τὲλέως αὐτὰ δυναμένων. ΄ 

καὶ ἡᾗ χρύα ὃδ᾽ αὐτῶν καὶ ὃ ὄγκορ ἐνδείκνυταί το περὶ τῆς 

δυνάμεως. «ἀθῥωστούσης μὲν γὰρ αὐτῆς οἳ ὀφθαλ- [506] 

μοὺ κοῖλοί τὲ καὶ αὐχμηροὶ. καὶ κακὀχροοι φαίνονται. ΄ ῥω- 

σθείσης ὃ᾽ εὐχροοῦσί τε καὶ εἰς ὄγκους αἴρονται καὶ στιλ- 
τνλ)ν ᾿ἔχουσιν ἐγρότητα. ταῦτα μὲν οὖν ἐναργῶς φαίνεται 

γινόμενα καὶ χωρὶς τοῦ τὴν αἰτίαν ἐπίστασθαι, ὃν ἣν γί- 

γεται.  δήλη δὲ καὶ ἡ αἰτία τοῖς ἐπισταμένοις ὁποία 

ἐστὶν ἡ φύσι; τῶν ὀφθαλμῶν, ὕπερ ἐν ἄλλοις τε καὶ τοῖς 
ὀπτικοῖς λόγοις ἀπεδείξαμεν, ὡς αὐγοξιδὲς, πνεῦμα ψυχικὸν 
ἐξ ἐγκεφαλου πλεῖστον εἰς ἐφθαλμοὺς παραγίνεταυ. τοῦτ 

Ώαπι εχμ]υαηπῖ, Ῥοττο ἵπ 15, απἴριις απίπια ἀε[οῖὲ ααἲ 

α1ίεγ ν]γες οο]]αραπίατ, Πεφῖο ππαηΙΙΠΙ ας Ππαϊίας, 1θ- 

απο οτας αἀ[ρίοῖεπς αιῖ {αοῖοῖ τε]ίᾳπα ῥρατίος, οπ [18 

οσοι], αἰηπῖά ακρ]ογαίῖ Παῦενα ροϊοί, αποά 1ρῇ νίτον 

Ἱπ]ρεοῖ]]ες εΠε αιιῖ να]ῖάας ραίε[ασῖαί; οααοά Π οοα]ος ἵπ- 

Γρεκεγίέ, εοιπρετίαπα Παβερίί; οἰαγί[πα Παππά Ἱη Τρῇς 

τοβατ Πη[γπιϊίασᾳαθ εἰασε[οῖί, ποππα]119 (αϊάεπι αοπἰο 66Γ-- 

ηεμί]Ὦμςδ, ῬΡαἱρερεῖ ραίεμΙριδ, ποππιι]]1 απἴεπα πει 

Ρετ[εοίε Ίρ[ας αροτίτο ναἰοεπίῖραδ, Ουσία οἴἴαπι Ἱρίογαπι 

σο]ος οἵ πιοἰο αλα πιά ἆε νιτίρας πιποϊαηί, πρι επΊπα 

Ἰπῃγπιῖς οοιι]ϊ οανΙ, [ᾳιια ΠΚ οἵ ἀεοο]ογες αρρατεΠε, τοΡιι- 

Π19 ααἴεπι Πονὶάο οο]οτο ν]σεπί, Ρ]επῖοτί πιοἰο οομ[απί αἱ 

Γρ]επάϊάαπι Πάπιογεπι Ἠαρεηί,  Ἠαεο Ρ]απο Πεχί εν]άεμίογ 

οοπ/{[ρΙοἴπιΠδ, οἰίαπια οαι[α οὗ απαπι Παπί πο Ἰαἰεαί, 

Ὕεταπι εἰ οα[α ραϊεί, αιιασπαπα ορα]ογαπι Πί παίηγα, 

Γοἴεπρας, ααοά αρ εἰ ἵπ Γεγπιοπῖβας ἆο νῖ[ῖοπο ἆεε]α- 

τανΙππις, απίπια]επι [ο]]σοαί Γριτίίαπι Ἱαπιήποίαπι ϱ 66Γ6- 

Ῥτο ἵπ οοι]ος Ῥ]ατίπιαπι Ρτοβο][οϊς Πίο ἀβίίας αππα αὐί 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ 41Ο ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4. Ἅ4ΔΙ5 
Εὰ, Όμασι, 1Χ. [500,1 Εά. Βα[. Υ. (505.) 
οὖν ὅταν ἄθῥωστον 1 ὀλίγον ᾖ, κατὰ τοὺς ἀφθαλμοὺς τὰ 
ἄρτι λελεγμένα συμπτώματα συμβαίνουσε καὶ ἡᾗ χρονὴ δὲ, 

᾿φησὶ, τουτέστι τὸ χρώμα, μεταβάλλει πρὸς τὸ βελειον ἢ 

χεῖρον. εὔδηλον δὲ εἴτε περὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἔτι ποιεῖταυ 
τὸν λύγον εἴτε περὶ τῆς καθ᾽ ὕλον τὸ σῶμα χροίης, ἑκά- 
τερον γὰρ αὐτῶν ἆληθές ἐστι, τῶν μὲν ὀφθαλμῶν ὥσπερ 
ἰσχὺν καὶ ἀσθένειαν, οὕτω καὶ εὔχροιάν τε καὶ δύσχροιαν 
ὑπαλλαττομένων, ἀκολουθούσης δὲ τούτοις καὶ τῆς καθ ὕλον 

τὸ σώμα διαθέσεως. ἑὼν μὲν γὰρ εὐχροῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ, 

τὸ γυῖον ὑγιεινῶς ἔχειν δηλοῦσε, τουτέστι τὸ σῶμα ὕλον. 

κακόχροιαν δέ τινα ἔχοντες καὶ εὐθὺς τὸ πᾶν βεβλάφδαυ 

δηλοῦσι. θΘᾶττον δὲ τῶν ἄλλων μορίων ἐν ὀφθαλμοῖς ο 

μεταβολὴ Φαίνεται τῶν χρωμάτων διὰ τὸ καθαρόν τὲ καὶ 

λαμπρὸν αὐτῶν, οὐ μόνον δὲ τοῦτο δύναται σηµαίνειν 

λέξις, ἀλλὰ τὴν ἐν ὕλῳ τῷ σώματι μἐταβολὴν τῆς χρύας 
ἔπεσθαι τοῖς κατὼ τὸν ὀφδαλμὸν σηµείοι ἀπὸ μὲν οὖν 
τῶν ὀφθαλμῶν οὕτως ἡ διάγνωσις ἐφ ὕλον τὸ σώμα µετά- 
γεσθαι δύναται, καθ ἑαυτὴν δὲ τὴν λεξιν ἐξηγεισθαι ὄυνα- 

Ιπιρεεῖ]]ας απῖ Ῥαµοις 1π οσα] Γμεγῖέ, πποάο επάπιεταία 

Γγπιρίοπιαία ενεπῖιπίι. Εί εοἱου ππε]ίον Πἱ, πατε, απί ἆθ- 

{ετίου. 1ά αμίεπι εἶαταπι εἴ, [νε ἆε οσοι] εἰαπιπΠι 

Πνε ἆε Τοί]μθ οοτροτῖ5 οο]ογε [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ Ταοῖαῖ: πίτα 

επΙπι γεταπα ει, οσοι] απἰάεπι αἱ Πταίαίεπι αἴαιε 1πι-- 

Ῥεοί Πἱαίεπι, Ἱία εἰ ἨῬοπιπῃ {οθάσιπφιιο οοἱογεπα ρετππίαη-- 

Ώδας, Ἠο 4ποφιε {οίαθ οοτρονς α[ἴεοίια οοιηϊ{απίε. ΊΝαπι 

ΠΠ Ῥεπε οο]ογαῖῖ οει]ῖ [μπί εἰ ϱΥοπ, Ἰοο ε[ οογρα5 Τοἴππι 

ΓαΙαυτῖίεν Γε Ἰαρετε Πρπ]ῃοαπί, αἰἴηιιο. ααίεπι Γαχρὶ οο]οχθ 

ἀπ αἶπαίί 11οο εἰ ἰοίμπι οΠεπ[απι ε[[ε Ιπάϊσαπί. Οε]ετῖις 

νετο 1π οου] απαπι ἵπ αῖ ρατγίδας οοἱογαπι πηία[1ο 

οἳἨ οσα πημηάλαπα ΠΙΤΟΤΕΠΙ(Πε οομ[ρίοϊίαχ. ΑΙ ποι {[ο-- 

Ίαπα 14 Πσπ]ῃβεαγε Ίμπεο γετρα ροβαπί, [εὰά εἴῖαπι 1π 1οἱο 

οοΓροτο οο]οτῖς πιµίαίῖοπεπι Πσηπῖ ἵπ οοι]ο ἀρρατοπ άρα 

αοοῖάετε εἰ [μρ[εαιῇ. ΑΡ οσο] 1ΡΙΙΥ Ἰοο πιοάο αἆ ἴο- 

ἴαπι, οογριδ οοσμ]ο ἰγαάμοῖ Ροίο[, Ῥετ [ε απίεπη νετρα 

Ἴαεο, οπ][Πα ρατίο ἆε οοιι]15, εκρ]απατί Ῥο[ωπί, { αιῖς 



916 ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ στ 

Εὰ. Οματτ, ΤΧ. [5ος Ί Εά. προς, . (505.) 
τὸν ἄνευ τὼν Γπαμόνι ἐων συνάπτῃ τις αὐτῇ τὴν ἐπι- 

φερομένην. ἑξῆς οὖν απ᾿ ἄλλης αρχῆς οὕτως αὗτὴν ἑἐξηγή- 

σοµαυ. 

κὸ. 
λαὶ χροιὴ. ἐπὶ τὸ κάκιον 1 βέλτιον ἐπιδίδωσυ. δίκαιον δὲ 

5 ἊἈ 3) εὶ , .. 

ὡς ἂν ἐχῃ ἡ τροφὴ, οὕτω καὶ τὸ ἔξω ἔπεσθαι. 

Τὴν χρύαν ἀνάλογον τῇ τροφῇ,. τουτέστυ τῷ αἵματι, 
πρὸς τὸ κάκιον ἢ βέλιιον ἐπιδιδόναυ φησί. αἷμα δὲ λέγευ 
νῦν ὕλον τὸν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμὸν, ἐν ᾧ καὶ φλέγματός 

τὲ καὶ χολῶν καὶ χώρων περιέχεται. τοῦτο γὰρ ἄμεινὸν 
τὲ καὶ χεῖρον γίνεταυ. τὸ ὃ᾽ ἓν αὐτῷ περιεχόµενον, ὃ αυ- 
θίως αἷμα λέγεταυ καὶ κατὰ τὴν ἐπικράτειαν αὐτοῦ τὸ σύμ- 
παν ὀνομάδεταυ, μοχθηρὸν εἰπεῖν ἀδύνατον, ὥσπερ οὐθ᾽ 
ἄλλην τινα χρόαν ἔχον, ὅτι μὴ τὴν ἐρυθράν. 

ἔρία οὗπι [εηπεπίῖραςθ οοπ]αηραϊ. ὨὈείποερς Ιθίίαν αρ αἰῖο 

Ῥεϊποϊρϊῖο [Πο ἀ1ρία Ιπίεγρτοίαβογ. 

ΧΧΙΧ. 

Έτ οοἰογ ἵπ ρε] αμὲ ππεἰις φεγρῖε. «4εφμμπι ε[ξ αιξεπι 
μὲ [ο Ἱιαδεῖ αἰπιοπεμπα, ία οἱ φμοᾷ επείπια ε[ὲ, [εφιῖ, 

Οο]οτεπι αἱπιεπίο, 14 οε[ [απσαϊπῖ, Ρτοροχίῖοπε τεί[ρο-- 

ἀεηπίεπι, 1π ῥρε]ας απί ππε]ία5 νεγσετο πι,  Ῥαηβαίποεπι 

αιίεπι Πσπο αρρε]]αί οππηεπι 1π να[οι] {πο]α[αα ΓαοσιΠ1, 

1η 4ιο οἳ Ρἰμίία εἴ Ῥ]]16 πίγαφαθς εἳ Γεια [οχοίφιο Ἰι- 

ΊΊΟΥ65 οοπ/Ιπεπίαν, Ἠοο οπῖπι ππ [απ εἲ πε] οἳ ἀ4είοε- 

τῖμς τοάςΙίαν. ΤΠ οο Υετο οοπἰαεηία5 ΗΠΙΟΥΣ, ο ργορτῖθ 

{αησαῖφ ἀῑοίίις αἳ α ου]ας ἀοπη]παία ἰοΐα εοηβογίθς ποιηῖ-- 

Ἠηδίυτ, Ῥτανις ἀῑοῖ πεπαφιαπα Ροΐο[, ρεγιμάο πί ηθ(ιο 

ΔΙΙ1π Ἠαβογα οοἱοτοπι Ύπαπα ταβγαπη, 



"πμ ατΤαΙΠΝΟΣ ΕΙΣ πτο ΣΠΟΙΛΠΝΗΙΜΑ4Ι «4. 917 

Ἐά. Όμαχε, ΊΧ. [506.01 ο. Εν Βα, Ὑ. (505.) 

Σημεῖα Φανατώδεα ἀνὼ δέρμα, θερμὸς αμάρή πρότερον δὲ 
ῥὶς ψυχρὸν πενεῦμα ἀφίησιν. 

] ΄ 

[5ο7] ᾿Ράν τε κατ αἰτιατικὰς πτώσεις γεγραμμένον 
ελ 0: Ν Γ Γ ./ 3 9 ’ 9 υ ε] υ ι ΄ 

ᾖ δερμὸν ἀτμιὸν, ἔάν τὲ κατ εὐθείας θερμὸς ἀτμὸς, ἑκά- 
τέρως δὲ προσυπακούεται. βούλεται γὰρ ὁ νοῦς τῆς λέξεως 
π ” ” - - 

είναι τοιοῦτος, ἐκ τῶν θανατωδώῶν σημείων ἐστὶ καὶ ταῦτα, 

Φερμὸν ατμὸν ἐκκενοῦσθαυ διὰ τοῦ δέρματος ἐπὶ προηγησα- 
μένῳ ψυχρῴ πνεύµατυ κατὰ τὴν ἐκπνοήν. ἐὲ δὲ καὶ κατ 

εὐθείας πτώσεις θέλεις ἑρμηνεῦσαι τὴν αὐτὴν διάνοιαν, οἕ-- 

τως ἂν εἴποις, μάλιστα σημεῖα Θανατωδη, διὼ τοῦ δέρµα- 
Ν 3 Ν Ε] ’ .. ’ -” 

τος θερμὸς ἀτμὸς ἐκκενούμένος ἐπὶ προηγησαμένῳ ψυχρῷ 
’ Δ Δ 3 ΄ 3 Δ - υ 3 - 

πνεύµατι κατὰ τὴν ἐκπνοὴν. αλλα τοῦτο μὲν αὐτὸ τῆς 

ψυχρᾶς ἐκπνοῆς, ὅτι τῶν ολεθριωτάτων ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ 
” λ ’ ν λ ". ν 

προγνωστικὸν εἴρήτο κατὰ τήνδε τὴν λέξν, φψυχρὸν δὲ 

ἐκιενεύμενον ἐκ τῶν ᾖῥινῶν καὶ τοῦ στύµατος ὀλέθριον 

.9Φ 

δέσια πποτιίΓετα ρε οµίΕΙ Πατες, οαἰίᾶμς ναμροτ. Ότι 

παγες Γγὶρίαιετα /Γριγίειεπα γεάἀιιὲ. 

Θίνε 1π οαῇρας αοοπ[αἰϊνὶς [οπἱρίαπα Πέ, οα]άππι να- 

Ῥοτεπι, νο 1Π τος οα]]άας Υαροῦ, πίχοφαθ πιοάο αἰῑααιά 

Γαρ]πιεἱ σαν,  Ύετρα ϱΠΙΠ Ἱαπο [επίεπίῖαπι Ἠαβετε ἆε- 

Ῥεπί: Ιπίος Πσπα πιογ[ετα αἱ Ἠαεο [απί, οα]άπιι ναρο- 

Τ6ΠΙ ρεχ οιίεπι ενασιατῖ, απαπι Ῥτῖα5 ρος εχ[ρἰγαΠοπεπι 

{γισιάμθ [ρίτιίας τοφτίας ἄἲ. Αι {Π 1η τεοῖῖς οαριι εαΠ-- 

ἀεπι Γεπίεπίϊαπι εχρ]σατο γε]ῖς, Ιία [απο ἀῑχοετί»: πιαχ]πιο 

βσηα πποτ!ί![ετα Ρεν ομ{επι οα]1άι15 ΥαροΓ εχίεης, Ροίί {ρῖ- 

ἀ πι (ρΙγ]ίαπα ργ]ας5 εχ[ρΙταίῖοπε εστείζαπα, Οεἴεταπη 14 αρ[απα 

απϊάεπι., Γσίάαπι [οἶμοεί εκ[ρίγαιίοπεπι, Ῥετπίοίο[Π[Ππχα πι 

Ἰπάλοίαπι ε[ἴαο, ἵπ Ίρτο ἆθ ργαε[εη[οπίθας ἀῑσίαπι ε[ι Μ][ος 

1ρ[6 νετρῖς: {πσίάαπι αὐίοπι ρει Ἠατες αίφιε 05 εχ[ρίνα- 

ἔππι Ίαπι ναἰάε ρεγη]οϊο[απα ο, Ἠπιπο αμίεπι ααοάάαμι 



Ν 

9οΙ8 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ/{ΗΜΙΩΟΝ ΣΤ 

Εά. Οἶατι. ΤΧ. Γ507.] Εὰ. ΒΓ. Ύ. (505.) 
κάρτα Ίδη γίνεται. νυνὶ δὲ προσέθηκέ τι σύμπτωμα τοις 
οὕτως ἔχουσιν, οὐκ αἀεὶ γινόμενον. ἐκρεῖ γὰρ αιμὸς 8ερ- 
μὸς ἀθρόως ἐκ τοῦ δέρματος, αλλ οὔτε πᾶσιν, ὡς ἔφην, 

οὔε ἐν πανιὶ καιρῷ καὶ ταῦτ ἐχρῆν διδάσκειν τοὺς ἃ μὴ 

δεῖ φλυαροῦντας ἐξηγητάς. ἐπ ἐκείνων γὼρ µόνων εὑρήσεις 

τὸ τοιοῦτον Ίινόμενον, ἐφ ὧν προηγήσατο τοῦ θανάτου 

Θερμότατος πυρετὸς ἐκφρύξας τὸ τῆς καρδίας σώμα καὶ 

διὼ τοῦτο καταψύξας αὐτὴν ἐπὶ τῇ τελευτῃ. λυθέντος οὖν 

τοῦ ἑωτικοῦ τόνου, νεκρουµένης τῆς καρδίας, ἐπὶ μὲν τῶν 

ἄλλων ἱδρώτων γίνονται συγκοπτικοὶ, περιουσίας ὑγρῶν οὔ 
σης κατὰ τὸ σώμα. τοῖς δὲ ἀπὸ τοῦ διακαοὺς πιρειοῦ 

προεξηρασµένοις ἀντὶ τῶν ἑδρώτων ατμὸς Θερμὺς ἅπτο- 

μένῳ σου φανεῖταυ διαπνεύµενος, οὐ μὴν ουδ) οὗτος ἐν 

παντὶ καιρῷ τοῦ νοσήµατος, αλλ ὁπότε τῷ χρόνῳ προήκοντυ 

καταψύχεται τὸ δέρμα, κενωθείσηᾳ τῆς ἀτμώδους οὐσίας, 

ἥτις ὑπὸ τοῦ διακαοῦς πυρετοῦ λεπτυνομένων τῶν χυμῶν 
ἤθροιστο κατὼ τὸν νοσοῦντα χρόνον. οὐ γὰρ δὴ κατ ἐκεῖ- 

νόν γε τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ συμβαίνει νεκροῦσθαι τὴν καρδίαν, 

΄ 

[Υπηρίοιηα, τα [6 Παβεπδις, αιοά ἴαππεπ ποπ [επιρεγ 1, 

αἀάϊάιί: οα]άας5 επΊπι ναρος πιι]ί1φ [αρτίο ἆε οπίε επιᾶ- 

μαί, [εὰ πε(ε οπιπίραδ, Ἡἱ ἀῑκί, πεαε ΟΠΙΗΙ ΤΕΙΠΡΟΓΘ. 

Αιαι1 Πίος εχρ]απαίογες ἆθ απἱρας ποπ ορι5 ε[ὶ σατγεπίες 

Ίιαεο δἀοσετο ρταε[αβαῖ, 11115 επἶπι {οἱ 14 ᾿ονοπΙγθ οοπι-- 

Ρομίεδα αποχΏ. πποχίεµα οθ 14 {πια {ευτῖ απ[εοε[Π{, αιιαθ 

οοτρις 1ρ[απι οοχάῖς {οιταῖξ, αἴᾳπε Ἰάοο Ρο[γεπιο 1ρ[ΙΠΙ 

τε[γἰσεταν],  ὙΠίαΙ εΙΓΡο Ίἴεποτε, πιοτ]επίε Ίαπι οογάε, 

εναπε[οθμίθ, 1π ας ααϊάαπι Γιάογες ΓΎποορεπ 1Π{εγεηίες 

Ῥτονεπίαπέ, ππ]ίογανη ΤΓοι1οεί Ἰάππογαπα Ῥίεπο ϱΟΓΡΟΓΕ: 

11114 αιίεπι αιϊ εκ ῬΡταε[εχν]άα Ίερτο απἱεα εχΧαγΙΕΓΙΗΕ, 

Ῥιο [ιάογίριθ σα]]άμ5 ναρογ ἰαηπρεπί ΠΗΡί ἁτῆατί νιἀαΡ]-- 

{απ Νεααε {αππεῃ εἰ Πε 4ποφπα πιοχβί {ΕΠΠΡΟΤΕ, {[εά 

ᾳαμπι ἆἷα Ίαπῃ Ρτοργε[[ο πἸοιῬο, οι[, οχµαιπ[ία Πα [Πιιοία 

[αυ [απίῖα τε[]ρεγαίασ, 4Ἡαθ οϐ αγάεπίΙογεΠῃ Γομγοπι αἰίο- 

πιιαί1ς [ἀσοοίδ, ΠΙΟΥΡΟ νἱσεηία οοπίγασοία Γαεγαί; πεφιιθ ΘΗΙΗΙ 

ϱο [απ6 {ΕΠΙΡΟΤΕ, 44ο Ίάπα ο0ς θιποχίας, οχο]ίανὶ Ροϊείι 



ἐς ακαΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 919 
ΓΕ. Ολατι. ΙΧ. [207.1 ἘΕὰ. Βαΐ, Υ. (505.) 
οἷόν τε γεννηθῆναι μὲ ὅτι θερμὸν ἀτμὸν, ἀλλὰ μηδὲ ψυ- 

χθὸν ἢ Χλιαρύν. ἅπασα μὲν οὖν καρδία πλησίον τοῦ Θα- 
νάτου ψΨυχρὰν ἴσχει δυσκρασίαν, οὐ μὴν ἐν ἁπάση γὲ νόσῳ 
Θανατωδει τοιαύτη διὰ παντός ἐστιν, αλλ, ὡς εἴρηται, Όερ- 

µοτάτη πολλάκι ἐν τοῖς περικαεστάτοι. ὅταν οὖν νοσῇ 
ψυχρὰν δυσκρασίαν 1 καρδία, τὸν θΘερμὸν ἀτμὸν οὐκ ἂν 
εὗροις ἐκκενούμενον, ὅταν ἐγγὺς τοῦ Θανάτου γενόμενος ὁ 
κάμνων ἄρξηται ψυχρὸν ἐκπνειν, οὐδὲ προλελέπτυνται τοῖς 

οὕτως ἔχουσι τὸ ἐγρὰ, μήτε πυρετὸν διακαῆ πυρέξασι μήτε 

χυμοὺς ἔχουσι χολώδεις, θερμοὺς μὲν τῇ κράσει, λεπτοὺς 
δὲ τῇ συστᾶσει. ἐν γὰρ ταῖς ψυχραῖς δυσκρασίαις οἳ φλεγ- 

µατωδεις καὶ ὠμοὶ καὶ παχεῖς καὶ ὅλως ψυχροὶ χυμοὺ 
πλεονάζουσιν, οὐχ οἳ χολώδεις καὶ θερμοὶ καὶ λεπτοί. 

Ὃ- 

λα. 

Τὰ δὲ ζωτικὰ ἐναντία. 

πεᾶππι οα.ᾷμφ ναροτ, [εᾷ πεᾳπε {Πσῖάας αιἲ ἱερίάις, 

Όπιπε Ιρίίας οος Ῥτορο πιοτίεαι {ριάα Ιπίεπιρετίε αΠθ-- 

είαπι ε[ῖ, [εά ποτ 1π ᾳπο]ῖβεί πιοτίϊζεγο ΠΠΟΥΡΟ Πα]αβπιοςί 

Γεπηρετ εβ; νεταπι ἵηπ αγάεπ {πι {εὈτίρις Ρ]εγυππηαθ 

σα Ππιαα, αἱ ἀῑοίαπι ει, {ριίατ αμα ΓΠσὶάα Ἰπίεπι- 

Ρετῖο 60; αερτοίῖαί, οα]]άαπι Ὑαρογεπι επαπᾶτε ΠΠΠΩΙΙ8Π1 

τερετίθδ, (παπάο Ίαπ ν]οῖπας πιοτῇ οοπβΙίαίας 8εσετ {τ- 

ρἶάαπι γεάάετε [ρ]σ]έαπι Ἱποερετίί, πεφιθ Ίία [ε Παβεπῖ- 

Ῥια5 Ἠππιογες ΡταείεπμαϊΙ [απῖ, πεααε αγἀεπίϊ {εργο 1Πᾷ 

Ἰαβογαπί, πεφιε [αςσον ΡΙΙο[ος Ἠαβεπί, αἱ ἰεπιρετίε ςᾱ-- 

Ἰάα, «οοχροτο {επαϊ [απε, Πᾳαϊάεπα Ε]σίάαε Τεπιρεγαίμγαθ 

Ρἰ{μ]ίο[ος, ογιάοςδ, ετα[ος εἰ ρτογ[µπι [Πρίάος [αοςοΒ, ΠΟΠ 

Ῥ]]Ιο[οδ, οα]ἀος {επεσε αβιπάε ΡτοσΓγεαηί, 

ΧΧΧΙ. 

Ἰτεαἰία νεγο εοπἰτατία. 



900 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ4ΠΜΙΩΝ 2Τ 

Εά. Οµαπί. ΤΣ., [20β.1 . Τά. Ῥαῦ, κ (505. 600.) 
[508] «Ἰζάχεταυ τοῦτο φανἐρώς τοῖς εἰρῆσθαι νοµί- 

ζουσυ Θανατῶδες σηµεῖον ἐν τῇ ῥινὶ τὸν Θερμότατον πυ-- 

ρετόὀν. ὡς γὰρ ἀνταποδιδοὺς τῷ κατ ἀρχὴν εἰρημένῳ ση- 
µεῖα Θανατώδεα νῦν ἔγραψε, τὰ δὲ ζωτικὰ ἐναντία. καΐ- 

του κατὰ τὴν ἐκείνων ἐξήγησιν οὐ συνῆπται τῷ, θανατώδη 

σηµεῖα, τὸ κατα ταῦτα γεγραμµένον, ἀνὰ ῥίῖνα θερμότατον, 
καίτου τὸ ἀνὰ ῥίνα θερμότατον οὐκ ἔχει αὐτῷ προκείµενον, 
εἴτε θανατῶδές ἐστιν εἴτὲ µή. οὐ γάρ ἐστι θανατώδες, εἰ. 

μὲ προἠγήσαιτο τὸ εἰρημένον ὑφ “Ιπποκράτους, πρότερον δὲ 
ῥὶς ψυχρὸν πνεῦμα αἀφίησιν. ἐὰν γὰρ ἄνευ τούτου γένη-- 
ταυ Θθερμότατος ατμὸς (606) κατὰ τὸ δέρµα, δύναται λὲ- 

πτομερῶν χυμῶν ἓν Όερμῷ πυρετῷ σύμπτωμα γεγονέναυ, 

μὴ πάντως Θανάτου σημεῖον. αλλ ἔστιν ὅτε καὶ πρὸς ἀγα- 

Φοῦ διαπνεοµένων τῶν λελεπτυσμένων χυμῶν, οὓς ὅταν ὧσι 

παχυμερέστέρου, ὃν αἰσθητῶν ἐκκρίσέων ἡᾗ φύσις ἐκκενοῖ 
τοῦ σώματος, ἱδρώτάς τὲ κἐνοῦσα καὶ πλῆθος οὕρων ἢ 

διαχωρηµάτων ᾖ) ἔμετον ἐπάγουσα.  ἔσται τοιγαροῦν τὼ΄ 
πάντα τῶν εἰρημένων θανατωδῶν σημείων ζωτικῷ, τὸ μήτᾶ 

Ἠοο 1119 πιαπῖ{εβε τερασηαί, αἱ ἀῑοίαπι {α[ε ρα- 

ἰαπί πιοτεϊ[εγαπι ε[[ε βσήωπα, ἵπ πα[ο οα)141[Ππιαπα {εβγοπα : 

ΏᾷΙη {απααθπα τε[ροπάεης γετρίθ 1] [πρτα ἀῑοί5, σπα 

ΙΠΟΥΗΙΓεΓα, Ὠμπο Γαρ]απκ1ί: υἰξα[ία φεχο οοπἰτατία. Δία 

{εοαπάπι εοτίπι εκρ]απαίίοπεπι 6 νετρῖδ, ππογεῖετα 

ββηα, εοπ]ιποία ποἩ [απί Ἰαεο Πα [οπ]ρία, Ῥεῦ πανε ϱ8- 

Πά1πππαπα, ΠΡΙ αἀ]εοίππι ηος Παβρεπί, [Πίπε Ιεία]ε Πσπαπι, 

3Ἡπ ποπ {. ΎἈεφιε επῖπι πιοτ{εταπα ε, πΙΠ αιποά αῦ 

Ἡιρροογαίο ἀῑοίαπι εί, Ῥταεοε[Τετ!, Ρεμ πάγος {ρίάιππι 

Πρίγιαπι τοάἁμηί: Παπ Π οἶίγα Ἠοο ΥΒΡΟΓ οα]ά1(Ππχας Ρος 

οπίθπι επιαπεί, Ρροίεβ. τά αϊάεπα Γπουυταιη οαάίοχο [ετς, 

αἰιεπιαίογαπι (Υπιρίοπιαία ε[ζε, ποα πο Ργον[ας Ἱπα]- 

οι.  Οσπίπ 1ΠπΙο Ιπίετάαπαι οἳ οχίοπιαΙ ἨΠΠΙογες Πίος 

ἁϊ[ιαπίαγ, 41195, «πάπα ριηρῖοχες [αηΐ, Ρε Γευ[Π]ες ϱΧΟΓ6-- 

Πποπος Παίηγα 6 ΟΟΥΡΟΥΕ Ρτορε]Ηέ, [αάογες οἴίαις απῖ 1ο1ϊ 

4ε]εοιίοπαπινο τη] αάίπεο απ νοπηΙα ΠΟΥΕΗΝ. Εναπί 

Ἱσ]ίαχ οπιπῖα οοπίγαγ]α Ργαες1οί18 πιογ][ονῖς [σηίς, νυΙαία 

ποιο {πΠρίάσπι εχ[ρίχαταο, ἨθΠε Ρος οπίεια σαάσιη να- 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΥΊΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 4. 90 
Εὰ. Οἶασί, ΙΧ. [50β.Ί Εὰ. Ῥα[, Υ. (506.) 
ψυχρὸν ἐκπνεῖν, µήτ ἐκκενοῦσθαι διὰ τοῦ δέρματος ἀτμὸν 
Θερμόν. | εἰκότως δὲ καὶ οἳ περὶ τὸν Ζεῦξιν ἰδίᾳ τὼ σημεῖα 
Θανατώδεα προεξηγησάµενοε, περιεῖλον ὕλην τήνδε τὴν λέξιν 

ἐν ᾖ φησι, τὰ ζωτικὼ ἐναντία πρὸς ὑγίειαν. 

Ῥοχεπι εχ]α]ατε. Παπά αὖςδ τε απἴεπ εἰ Ζεισχῖ [εοίαίογθβΒ 

Ρις Γεραγαίίπι, πιογ[ετα βρπα, Ππετρτείαιϊ, οπιηία Ἠαες 

γειρα ἀε]ενεταπῖ, 4παε ία [ο Παρεπί, υιία]ία αμίεπι οοἩ- 
ἵτατία αἆ [αητίαίειη, 



ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΟΝ ΣΤ. 
ΚάΙ ΓΑ ΗΠΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ. 

ΜΝΗΙΠΑ ΤΠ ΤΜΗΜΑ Τ. 

Ἐὰ, Οµαχε. ΙΧ. [50.1 Εὰ, Βαῇ, Υ. (500.) 
α. ἳ 

[509] ἸΝούσων φύσιὲς {ητρού, 
- 

π ; ε , ο 
Γίρηται δὲ πολλάκις ὡς τὰς τοιαύτας γραφᾶς, ἓν αἷς 

ε ’ 8 / 3 Ι] ε / ’ α ” 

ὑπαλλάττεται τὸ λεγόμενον, αλλ Ἠ διάνοια μένει κατα πᾶν 
3 / , ῤὁ 

ᾗ αὐτὴ, κρίνειν οὐ πρόκειταί μοι, φυλαττομένῳ τὸ μῆκος 
” ’ 3 ΔΝ ” 3 -- Π 3. 

τών ὑπομνημάτων, ἀλλὰ καὶ νῦν αὐιὸ τοῦτο χάριν ἀναμνή- 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ ΤΙΣ ΕΡΗΠ)ΕΝΜ. Υ. ο Ὁ 

αΑΕΓΕΡΝΙ ΤΕ ΠΠ ΟΝΜ ΟΟΝΜΜΕΝ- 

ΤΑΗΙΟ»Σ Υ. δΕς110 Υ, 

ἤι 

ο δη παϊμγαε πιεᾶίσσε, 

Ονεῦτο ΓΠπρογῖις α Ἰπο ἀῑοίαπα ε[ι Ία]αδιηοςἳ Ἰ]εείῖο- 

Ἠ68, Ῥεσ ᾳ1αθ αιοά ἀῑοῖίαχ ρεγππίαίας, [οά οαἆοπα ΡΓΟΥ- 

18 Γεπίεπία Ῥεγωαπεί, ἀ]ιάίσανε πμ ΠΟΠ ε[ο Ῥγορο- 

Πίαπι, «αμἴρρο αἵ Ἰοηρίμπιάίπεπι ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΓΙΟΡΗΙΑ ν{αγα 

ἱπβΙίμθγῖπα; Υεγαπα αἳ πιιπο 1 αρίαπι τεοογάα[1ομῖ5 οαιιία 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΠΜΙΩΝ ΣΤ κ.τ.λ. 993 
Εά. Οἶανι, ΙΧ. [ 509. δ10.] Εὰ, Ῥα[, Υ., (506.)}. 
σέεως εἶπον, ἐπεὶ καὶ κατὼ τὰς μελλούσας λέγεσθαι ῥήσεις 

οὐδὲν ἐρῶ περὶ τῶν τοιούτων γραφῶν. ὃ τοίνυν τῆς λέξεως 

νοῦς, εἰ μὲν ἁπλῶς τις ἀκούοι τοῦ λεγομένου σαφής ἐστι, 

δηλοῦντος τοῦ /πποκράιους τὴν ἑαυτοῦ γνώµην, ὡς οὐκ εἴη 

τοῦ χυροῦ τῶν ἄτέχνον ἡγουμένων εἶναι τὴν φύσιν, ἀλλὰ 
τεχνικὴν καὶ προνοητικὴν τοῦ ζώου. [510 1]7 δύναμιν δὲ 

προσήκει νῦν ἀκούειν ἐκ τοῦ τῆς φύσεως ὀνόματος ἐνοικοῦ- 

σαν αὐτοῖς τοῖς σώμασι τοῖς διοικουµένοις ὑπ αὐτῆς, ἧς 

τὴν οὐσίαν ἥτις ἐσεὶν οὐκ ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρὀντι ζη- 

τεῖν, ὥσπερ οὐδὲ τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἢ τοῦ κατ αὐτὴν Ίγε- 

μονικοῦ. δεῖται γὰρ οὐδενὸς αὐτῶν ἐνεστηκως λόγος, αλλὼ 
μόνον ὅτε καλώς ὑπελάμβανεν ὁ πποχράτης τὴν φύσιν ἰα- 
τρὸν εἶναι τῶν νοσημάτων. ἴσως γάρ τις οὐήσεται τὴν ἐα-- 

τρικὴν τέχνην αναιρεῖσθαι τῷ λόγῳ τούτῳ. διὰ τοῦε οὖν 

οὐχ ἁπλῶς ἀκούειν χρὴ, νούσων δὲ φύσιες ἐατροί. βαθύ- 
τερον γὼρ νύηµα κατὼ τὴν λέξιν τῆνδε περιέχεται, διαρ- 

Όρώσιος ἀκριβεστέρας δεόµενον, ν (οὐ) πρύόσθεν ἐποιησά- 

ἀ1οίιπα νο]αῖ, απαπζοφαϊάεπα εί 1π [εᾳπεπῆΡρας ΠΙΠ1] Ῥγας-- 

Ίετεα ἆᾳ Π]α5δοεμιο(1 1εοιῖοπίρας αἴεταπι. Ύετβογαπι 1σ]-- 

τα επίεπίία, { απ βπιρ]σϊίετ ααοά ἀῑοιίας αοοὶρίαῖ, 

Ρει[ρίοια εἴἲ, Γααπι ἼρΏας ππεηῖειαη Ηϊρροεταίε ἀεο]αταπίε, 

{ο νιἀε]ῖοεί ποα ε[[ε εκ Ι]]ογιπι σοεία, ααϊ Παίαχαπι αγίς 

οαγεγο αγιγαπίις, [εὰ εαπι ε[[α αγίιβοεπι απίπιαΙρηδᾳπε 

οομ/µ]ετθ,. Ὑετιπι Ἰοο Ίοσο Ρρεχ 14 ποπεα, παίμταε, ΥΙΠΙ 

απαπάαπη ΙΠίεΙσεγεο οοπγεπῖῖ ἴπ Π5-1ρῇ5 εοτροτίΡι5, 4πας 

80 οα τεσυπίασ, Ππλαρχίαπίεπα; οι[ας εἰ[Τεπίία ϱπαεηαπι Πέ 

ἵπ Ῥταε[επίϊία 4παεγεγε, Ποαί εἰ ἆο ποβτα απῖΊπια απἲ 49 

εἶας ΡΥῖποῖρε ρατίε, πηϊηίμιε πεοε[ε εΠ: ηΙΙ] επίπο 1βοταπι 

Ρταε[εης ογα[ῖο Ρροβα]αί, [εὰ Ἱ]αά [οαπ, τεείο {[εἴ]]οεί 

Ηἱρροσταίεπι ορίπαίαπα {αϊῇε, παίυγαπι ε[ε πιογῦογιια 

ΙπεάΙσαπι,. Εοτί[απ επἶπι ΟθὐΙδρίαπι Ἠαο ΟΓΑΙΙΟΠ6 ατίεΠι 1ηθ- 

ἀϊσαιη {9111 Γα[ρίσαδΙίασςΣ «αιοοῖτοα ἨΠοῦ Ππιρμοῖιες νετρα 

μαεο αοοϊἸριεηπάα Γαπί, ΠΙΟΣΡΟΣΗΙΠΩ Παίαγαε πιοάΊσας, α)1ἱοχ 

εμίπα Γεη[ας αοοιιγαῖογο Ιπάίσεις εκρ]]οαιίοπε 1]αδοθπηοςί 

η νειρῖ ἀε[ιε[οι; πεαε ἆμπι α{φιααι [αρειας Ίαπο 
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904 ΤάΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΟΙΠΜΙΩΝ 5Τ 
Εά. Οµανί ΤΚ, [510,1 ο Εὰ. Βα[, Υ. (506.) 
µην ἑτέρωῦυ. γινώσκοντας δέ μου τὴν προαίρεσιν τοὺς 

ἑταίρους, τοῖς χαριζόµενος ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν ἀφῖγμαν τοῦ 

προκειµένου γράμματος, ἀναμνήσω καὶ νῦν, ὡς ἕκαστον τῶν 

δογμάτων τῶν αποδείξεως . δεοµένων ἅπαξ που διελθὼν τὲ- 
λέως, οὐκ ἐν ἑτέρῳ βιβλίῳ γράφω, μακρόλογον περιττὴν 

εἰδὼς γινοµένην, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγει τις τὰ αὐτὼ, κα- 

Θάπερ ἔνιου πἐποιήκασι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν, οὐ δὶς μόνον 
ἢ τρὶς, ἀλλὰ καὶ τετράκις ἢ πλεονάκις ἔτι περὶ τῶν αὐτῶν 

τὰ αὐτὰ γράψαντες ἐν πολλοῖς ὑπομνήμασί τὲ καὶ συγγράµ- 

µασιν. ἐγὼ δὲ ἅπαξ ἀποδείξας τι, Ζρώμαυ τοῦ λουποῦ 

γατὰ τὰ ἄλλα βιβλία, τὸ κεφάλαιον μόνον ἀναμιμνήσκων, 
ὡς ἀποδέδεικταί µου κατὰ τόδε γράμμα καὶ νὖν οὖν ἅπαξ 

ποιήσοµαι τὸν περὶ τῆς φύσεως λόγον. ὕπως τέ φησιν αὐ- 

τὴν. ἰατρὸς εἶναι τῶν νοσημάτων ὁ Γπποκράτης, ὅτυ τε τὴν 

ἰατρικὴν τέχνην οὐδαμῶς ἀναιρεῖσθαυ συµμβέβηκεν ὑπὸ τοῦ 

δόγματος τούτου. σὺ δὲ ὁ τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασιν ὁμιλῶν, 
ἤδη µου πρόσεχε τὸν νοῦν ἀρχομένῳ τοῦ λόγου, τὰς νόσους 

τε: εχρ]απαν]π]ᾳς. Απιοῖς αππἴοπα ποβγαπα αμβαΓαἴαπα ϱο- 

σπο[οεηίῖρας, οαἶρας ϱταΙΠοαηπίε αἆ Ἠπ]α5ες Ἠδτί 1Ω{εχ-- 

ΡΓεἰαἴἴοποπη ποοείΏπιας εἴ Ἠππο ἵπ πιεππογίαπι χενοσαΡβίπηας, 

αποάφε ἀεογείιπα εἰῆοαοϊ Ῥνοβαίίοπο Ιπάίρεπθ, απ αἰ]-- 

ουδί [ειπεὶ εχοι]βίε ἰγαοίανὶ, πιο αἱο απ Πῦχο Πεταπι 

ποῦ [οβετε, Ιοᾳιιαοϊίαίεπι ν]άε]ιοεί [πρεγνασαπα αοσϊΙ(εχγθ. 

εοδπο/[σοπίοπα, { Πδάσπι 4ο χερια απΠδρίαπι εαάειπ τερείαί, 

αειπαἀπποά ανα. ποππα ΙΙ ]α1ογο5 πησα1οὶ ΓεσόγαηΙ, ΠΟΠ Ρίς 

πηοίο. απί ἰεν, {[εὰά αμαίεγ νε] εἴαιπι [αερίπδ ἵπ πι]{18 

σοπωπλεπίαγ1ϊ5δ εἴ Ηργὶς εαἆσπι ἆθ Ιϊδάεπι οοπ/{ονιωοπίες. ΛΙ 

ορο αἰϊφίά ομαι [επιε] ταΙομῖραδ ἀεο]αγανῖ, Ῥοβθα τε[]- 

αιῑς {π Ημχῖ 6ο μίος,͵ Γοία5 ἰαπίαπα ΓάΙΠΙΠαΘΕ ΠΠΘΗ ΠΙΟΠΕΗΙ 

Γαοἱοπς απιοπεμδοιε α πια αἰἷο 1 νο]απαίπε ο[ἱεηίαπι ε[]ε, 

Έι πιο Πρίν Γεπιε] 4ε παϊατᾶ ΓΕΥΗΙΟΠΟΜΑ {αοίθα οἱ (1416. 

Ἱρίαπι. πιοχβογαπι ο[[ο οαγαϊγίοθια Ηἱρροσταίε ἀἰῑεγαίι οἳ 

αιιοά. αὖ Ίσο ἀεογείο ποφιιαπια ατίθηι πεάῖσαπαι ονογ 

ἰοἱ]απε οοπηραί,. Τα Υετο απῖ Ἰαεο πο[ίνα οοπιηιοπίατία 

ενο]νίδ, Ίαια πηϊμί ογΙΙΟπ6ΠΑ εκογά]επΙΙ απΙπιπηι αἀγεγίοι, 
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ΚάΙ Γά4ΗΝΟΤ ΕΙΣ 4ΥΤΟ ΖΠΟΛΝΗΠΜΗΗ Γ. 905 

Εά. οπατε, ΙΧ. [σ10. ] Εὰ, Ρα{,. Υ. (506.) 
ὑπὸ τροφῆς ἐν καιρῷ δοθείσης ποιᾶς καὶ ποσῆς, αἰονή- 
σεώς τε καὶ καταπλασμάτων καὶ κλυστήρων καὶ φλεβοτο- 

µίας, ὅσα τἆλλα τοιαῦτα Θεραπεύεσθαί τις λέγων οὐκ ἂν 

ψεύσαιτο, καθαπερ οὐδ᾽ ὁ φάσκων ὑπὸ τών ἰατρῶν Όερα- 
πεύεσθαι τὰς γύσους, οὐδ ὃὁ τὴν ἰατρικὴν τέχνην Όερα- 
πἐυτικὴν εἶναι τῶν νοσοίντων. ὥσπερ δὲ ὁ ταῦτα λέγων 
οὐκ ἂν ὡς ψευδόµενος ἐλεγχθείη, κατὰ τὸν αὐτὸν τρύπον 
οὐδ᾽ ὁ ιὴν φύσιν ἐπὶ σωτηρία τοῦ ζώου πράἀττὲιν πάνθ᾽ 

ᾖγοίμενος. ἔπεται δὲ τούτῳ καὶ τὸ τὰς νόσους ἐκείνην 
πρωτην ἰᾶᾷσθαι καὶ μάλισθ ὅταν ἐναργώς ὑγιάξη τὸν ἄν- 

Ὄρωπον, ἱδρῶτας χεάσασα πολλοὺς ἢ δι οὕρων ἢ διὰ 
γαστρὸς ἢ δι ἐμέτων κενώσασα τοὺς Λλυποῦντας χυ- 

µούο. τέ τοίνυν τούτων ἁπάντων ἀξιώματι πρὠιύν ἐστιν, 
ἢ τέ δεύιερον ἢ τί τρίτον, ὕσα ποιεν ὑγίειαν ἔφαμεν, 

ἐπισκίψασθαι προσήκε.. καὶ μάλισύ᾽ ὅτι καὶ ἄλλα τινὰ 
προσέρχεται ὃν ὦν αἱ νύσοι Θεραπεύονται, περὶ ὦν ἁπάν- 

- Γ ευ 5! “.. ” Ε) - - 

των τῆς κατα την αξίαν ιαξέως αμξέινον ἔγνωσθαυ. ὅρκει 

Μοτρος αἈ αλπιοεμίο, οοπστπεπ!ῖ οπα]Πίαίο εἰἴ οορῖα, Ιπ 

εππροχο εχΠΙΡΙἰο, αὓ Ἠππι]άο Γοπιεπίο, α οαἴαρ]α[πα μας 

4 οΙγ[ετίρα5, α νεπαο [εοίῖοπε εἰ α ϱυ1ραδπε 14 σεις 

ας, Ργορα]{ατί, { αι ἀῑσαί, που πῖφαε πιεη[]είασ, 

Πουί πεφιε 1] απϊἱ α πιεᾷῖοῖ ΠΙΟΥΡΟΦ ουγαί α[Τενεγεί, 

πες αυἱ ατίεπι ππεἀἰσαπα Ἰαῦογαμ πα [απαϊτίοεπι ε[ε {ε- 

Πείατ. Ομπεπιαάπιοάπι Υετο Ἠαεο ῥγαείσαηδ, αἱ πιεπάακ 

τερτε]επάἱ ποη Ροίεχῖί, εαἀεπι [αμα ταίοπε πεμε ἴ]]ε 

ααϊ παίηχαπι [εγναπαϊ απ]πια]] οαιυία οππηῖα απ π][ίταγο 

εχ1[πιεί. Ἠοο Ὑετο εἰ 1μά οοπ[εφιίασ, εαπι ΡΓΙΠΙΙΠΙ 

]Ἰαηριοτίθας πιεάεγΙ εἰ ππαχῖπιε απππι εγΙάεπίετ Ποπαίηεπι 

{απαί, {[μάογεπι οοριοίαπι ῥργοίαπἆεπςδ απῖ ρεΓ Ιοίπι απ 

Ῥεγ ἀε]εσείίοπες απί Ῥετ γοπηῖίας, 1Π{ε[ιο ΙΠΠΙΟΥΕΣ ε]Ιοῖεῃς. 

Οποάπαπι {βίας ἀἱρηλίαίε ρεππαν]απι Πἲ, αιοά [εοιπάα», 

αιοά Ιετίῖα Ἠαῦεαί Ιπίετ πες οπιηῖᾶ, 4αε [αηιαίεπη {8-- 

οεγε ἀἰκίππις, οοπίεωρ]αχί οοηνεη]Ε, εο εἰϊαπι ηιαρῖς, 

ᾳαοά εἰ α]ία φααεάαπι, Ρετ 4αε ΠλοΤΡΙ ουταπίαχ, αοοεζιαη!, 

αποχυπη οππΏίππι Ῥτο ἀἱρη]ίαίο οχάίπεπι Ιπίεγπο[ε Ῥχας- 

σΑΙΣΝύ5 το. γΙΙ, ΡΑΗ5 ΙΙ. Ρ 



990 ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Ἐά. Όματι. ΙΧ. [610.541] Εὰ. Βωΐι Ὑ. (500.) 
γὰρ ἡμῖν ἄμεινον μὲν λέγεσθαι καὶ ἡ φύσις ἰᾷσθαι τὰς 

νόσουο. ὀρθώς δὲ καὶ .ἡ ἰατρικὴ καὶ ὃ ἰατρύός. αληθώῶς 

δὲ καὶ ὁ ὑπηρέτης αὐτοῦ καὶ ἡ φλεβοτομία καὶ ἡ δὲ αὐ- 
τὴν γενομένη ῥύσις τοῦ αἵματος. ἴσως ὃ᾽ αξιώσει τις καὶ 
τὸν µάγειρόὀν το συντελεῖν καὶ τὸν ὑφάντην καὶ τὸν οἰκοδό- 
µον καὶ τὸν Ἰαλκέα καὶ τινας ἄλλους τὲχνίτας, ὦν τοῖς 

:ἐργοις εἰς ὑπηρεσίαν Ίθώμεθα τῶν παρασκευαζοµένων τοῖς 

ἀνθρώποις ὑγείας ἕνεκα. ἀλλὰ τῶν τοιούτων ἔνια μὲν [511] 
Ὅλαι βοηθηµάιων, οὐ βοηθήματα εἰσιν, ἔνια ὃ᾽ ὄργανα 

τοῖς βοηθοῦσιν ἐπιιήδεια. βοηθήματα δὲ γίνεται διὼ τοὺς 
ἐν καιρῷ Φέοντι καὶ ὡς προσήκευ χρωµένους αὐτοῖς. ὅταν 
μὲν γὰρ ὠφελήσαι δοθεὶς αὐτοῖς οἶνος, ἡ δόσις αυιοῦ βοή- 
Θημά ἐστι κἂν ὃ᾽ ἀκαίρως προσενεχθεὶς παραφροσύνην 
) φρενῖτιν ἐργάσηται, νοσῶδες αἴτιον, οὐχ ὑγιεινὸν οὐδὲ 
βοήθημα γίνεται. τίς οὖν αἴτιός ἐσει τῆς γενέσέως τοῦ βοη- 

Φήματος; ὁ τὸν καιρὸν εὑρίσκων δηλονότι. τίνα δὲ τοῦτον 

οἱ “Ἕλληνες ὀνομάζουσιν; 3 καὶ τοῦιο πᾶσιν εὔδηλον ὁ ἐα- 

τρὸς οὗτος καλείται; ΄ ὥστε ἰατρὸς οἴνου κυριώτερος εἰς 

Πιίειπί. ἸΝορῖ επῖπα ππε]ῖας ἀῑοί νιἀείατ εἰ παϊιγαπα ΠΙΟΥ- 

Ῥο» πιε]σατῖ, τεοίε ν6ιο εἴ ατίεπι ππθάίσαπαι εἴ πιεᾷῖοα η], 

νετε αποφιθ οἱ ο]ας παἰπΙβγαπι δἱ νεηαε ΓοἰΠαγαπι εἰ ρες 

1ρ[απι Γαοίππι [αηραϊηῖς ργοβανίαπι, Εοτία[ῇ αιίεπα αιιῖς-- 

Ρίαπα Ρριίανετί εἰ οοφπμπα α]]ᾳιῖά οοπ{ειτε εἰ ιεχίογθπι 

εἰ αεἰ[οαίογεια αἱ Γεγγατίαπα {αῦταπι οἱ αἱίοῦ αοθάαπα 

αγΙ[οες, ϱαπογαπι ορί{Ποθ παἰππιτ αἆ 6ο ππϊπΙβγαἰτο-- 

Ἠεπα, 14 Ἰοπῖηῖρας [απ]ιαῖς οαυί[α ριαεραγαπίαγ. Ύθ- 

παπα. ἀβοταπ. οπαεάαπι ααχκί]οταπα πιαἰετίας, ΠοἩ ααχ]]ία 

Γαπί5 ποππμ]]α νεγο Ἱη[βγαπιοπία αακ{Παπίίρις άοπεα, [εᾷ 

ἴμπο αυχ]]α Βαπῖί, φμαιάο 1Π ἴοππρογο αἴηαε πῖ ἀεοεὶ εα 

πηεά]οί αρρ]ίσαπῖ, ΊἈαπα υίπιπα αορτοῖῖ5 Ργορϊπαίαπι Π Ἰα-- 

γεγΙῖ, ε]αο ρτορίμαίίο αικί]ῖαπι εΒ; αἲ Π Ἱπροτίμπε οὔ-- 

Ίθίμπι ἀεἰγίαπα ααἲ Ῥρ]γοπὶ]άα οοποϊεῖ, ἴμπο πιορί[εγα, 

ηΟΝ [αἱαργῖ οαμ[α Ὠθ(ὰθ αχ] απα Γαοσίε, Οσῖς ρίίας ε[ι 

{βοἱεηᾶϊ αακ]]Ι αποίος2 οοσα[ιοπῖς [οἰ[ἱοςί Ἰπνοπίου. Όπο 

ηΟΠΙΙΠ αιιίοπι Ἠμπο Ογαεοὶ αρρε]]αμί7 πο πο 6ἱ ου οπιί- 

π1ριις ραῖεί, ππεβίομπα [οἰ]οεί Ἱρ[απι αρρεἰ]ατῖῖ Όπαρχο- 
΄ 



' ΝάΙ ΤΗΑΑΗΙΝΟΤ ΕΙΣ αγΊο ΤΠΟἨΗΝΗΛΜΑ ἤ. 907 

Εὰ. Όµαμι. ΙΧ. [στι] Εὰ, Βα[. Υ. (506.) 
ὑγίειαν φυσικἠν τὲ καὶ ποίησιν. ἐγιαίνουσέ τὲ 70 ὠφέλεμος 
οἶνοῳ γίνεται καιρῷ καὶ µέιρῳ πινόµενοο, ἐᾶταί τὸ τὰς 

’ “” .) ΄ κ Ἂ 3 .”. 

νόσους ὅιε χρὴ προσφερύµενοςο. ἀλλ ὅ γε ἰατρὸρ οὐχ ὅτο 
- » Ἀ οὁ Αλ Ἀ .. [ ν ) Ἀ 

ζώόν ἐσιι ἢ ὅτι πεξὸν ἢ ὅτι δίπουν 3 ὅτι λογικον 1 πολι- 

τικὸν, ἐπίσταται καιρὸν καὶ µέερον ἑκάστης τῶν ὑλῶν, αλλ 
ὅτι τέχνην µεμάθηκεν ὑγιεινῶν τὲ καὶ νοσωδῶν γνωστικήν, 

εἰ γὰρ δι ἐκείνων ταῦτ ἐπίσιατο, πάντες ἄνθρωποι τὴν 

αὐτὴν ἐπιστήμην εἶχον, ὥστε προτέρα κατὰ τὸ αξίωμα τῶν 
- ’ .. ΄ ” 

ἑατρῶν ἐστιν ἡ τέχνη, δι ἣν ἰατροὶ γίνονται. τῇ γαρ ἐκεί- 
νης δυνάμει χρωμενοι τὰς νόσους Θεραπεύομεν. αλλ ὃν 
ἔχει λόγον ὕλη καὶ τὼ ὄργανα πρὸς ἰατρόν τε καὶ τὴν 
τέχνην αὐτοῦ, τοῦτον αὖ πάαλιν αὐτός τὲ καὶ 3 τέχνη πρὸς 

. η ” , ῃ Ε] , ῃ 3 ς , 
τὴν ἐν τῷ Φεραπευομένῳ φύσιν. ἐκείνη γάρ ἐστιν ἡ παντα 

, ’ . - ’ ’ 

τὰ δέοντα πράττουσα κατὰ τὰ τῶν ζωων σώματα καὶ τρέ- 

φουσα μὲν, ἠνίκα θρέψεως δεῖται, παρασκευάξουσα ὃ᾽ αὐ- 

τὴ τὸ αἷμα ὃν οὐ Ὀρέψει τὰ τροφῆς δεύμενα µόρια. τῷ 

ὃ᾽ αἵματι πάλιν αὐτῷ πρὸς τὸ γεννηθῆναι παρασκευάζουσοα 

' 

Ρίες; πιεβῖοι5 νίπο Ῥο[ος εβ αἆ παϊιτα]επι Γαοιήαπιφαθ 

[απϊϊαίεπι, Εἰεπῖπι γΙπαπα 1Π ΊεΠΙρογε εχ]ηΡταπι εἳ {επι- 

Ῥεταμίετ εροϊιπι τεοίε γαἰεπῖβιι ρχοάεβ; Ίαηριοτες απ- 

ἔεπι; ο πππι ορας ε[ι, ο [Γαποίσα ἀ1[ευΗΙ.  Οείεγαπῃ πιεάῖοιΒ 

ποπ οφ οά απίπια] Πέ ααί ρεἀε[βτι απὶ Ῥῖρες ααί ταἰ]οπῖ8 

Ραγίίεερ αμί οἶνί]σ, εο οιι]άδᾳαε Πιαίεγίαε ἵεπιρας Ιάο-- 

πειπι ο πιοᾷμπι πονῖε, [εὰ ααοπίαπι ατίεηι [αιαργία αἱ- 

ααθ πιοτρο[α ἀῑ[ησιιεπίεπι αἀἀ]ἀῖοῖί: παπι Π Ῥεγ ῖ]]α Ίαεο 

πο[εί, οπππες Ρ]αμε Ἰοππίπες εαπάἀεπι σα]εγεΠί [οιευιῖαπι. 

Όπατε ἀΙρη]ίαίε ΡΓΙΟΙΓ πιεᾷ]ςῖδ ατθ εἰ, Ῥρετ αἶαπι πιεᾷ]οῖ 

Βαπε, Παπ ε]α5 νὶ 1 αἴεπίε, πιοχρος Ρε]]πί. Ῥεά 

απαπι ταϊίοπεπι πιαϊετῖα αίηαα Ἰπ[γαπιεπία αἆ΄ πιεάϊῖομπι 

εἶισᾳαε ατίεα, εαπἀεαι 1ρ[ε ταγ[απι αἴφιε αἴ5, αἆ εἶας 

ααἴ εαγαῖαχ παϊπταπι Ἠαθεπί, Ἠ]α παπιηιθ 6β οπιπῖα οοἩ- 

ιαεπίῖα ἵπ απἰππααπι οογροτίθας {4οἴεῃβ εἰ -α1εῃ αιΙάεΠα 

οὔπι αἱἰπιεῃίο ορας ει; Πρί ααίειη [απριίπεπι ΡΓαεραταη, 

Ρετ 9 ἵ επ απιεηί ερεπᾶς ρατίῖει]α παἰτία; αἴηπε 16- 

τω, πί [ωπραῖ ἀρ[ς ετεατὶ Ρο[Πῖ, οἶραπι ἵπ νοπιῖομ]ο 

άν. 
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τὴν ἐν τῇ γαστρὶ πεπτοµένην τροφΏν. εἰ δέ γε καταπο- 
θέντα τὰ σιτία μήτε πεφθείη καλῶς μήτ αναδοθείη 
μήθ᾽ αἱματωθείη μήτε τὴν τῶν τροφησοµένων δύναμιν εἕ- 

ροι, τὴν ἀρχὴν οὐὖδ᾽ ἂν τροφὴ λέγοιτο γεγονέναι τοῦ σώ- 

µατος ἡμῶν. ὥσπερ ὃ᾽ εἰς τὸ τραφῆναι τὰ θρέψέως δεύ- 
µενα μόρια (607) κυριωτάτη τῶν αἰτιῶν ἐστιν ἡ τρέφουσα 
ὀύναμις αὐτὰ, κατῶ τὸν αὐτὸν τρύπον ἡᾗ μὲν ἐν τῇ 7αστρὶ 
πρὸς τὴν τῶν σίτων πέψιν, 3 ὃ᾽ ἐν ἥπατί τε καὶ φλεψὲ 

πρὸς τὴν τοῦ πεφθέντος αἱμάτωσιν. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄναγ- 
καῖον ἅπαντά µε τὼ κατὰ µέρος ἔργα τῆς φύσέως διέρχε- 
σθαι νῦν. ἀρκεῖ γὰρ ἀναμνῆσαι µόνον, ὡς ἐν τοῖς τῶν 

φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ἐδείχθησαν αἱ καθύλου 

δυνάμεις αὐτῆς, αἷς ἅπαντα τὰ κατὼ τὸ ζῶον . ἐργάξεται, 

τέτταρες οὖσαι. πρώτη μὲν ἡ τῶν οἰκείων ἑλκτικὴ, δευ- 
τέρα δὲ ἡᾗ τούτων αὐτῶν αλλοιωτικὴ τὲ καὶ πεπτικὴ καὶ 

τρίτη ἡ παθεκτικὴ τῶν οὗκείων καὶ τετάρτη τῶν οὐκ οἳ- 

κέίων ἀποκριτική. ταῦταις οὖν ταῖς δυνάµεσιν οὐ µόνον 
ὑγιεινὸν φυλάττει τὸ ζώον, ἀλλὼ νοσῆσαν ὑγιάξει, Κάκ τῶνδε 

Ῥγαθραγαπς αίφιο οοΠΠοΙεήδ. Όποά { ἀενοταία οἴραγία 

ηθμθ τεοίο οοποοοία [Πί, πεφιε ἀἰρεία, πεφμε ἵπ [αι-- 

Ριΐπεπι Ὑετία, πειο αἰεπάαταπα ραγαπα νῖπι 1πνεπεγ[ηῖ, 

Παἰῖπι Ἱπεμεγοι]ε, πειε οογρογδ ποβτί απιεπίαπι Γα1[ε 

ἀἰσεπίαν. Οιπεπιαάπποάιπι Υεχο αἆ πμϊτίεπἆαθ Ῥατίες τε- 

Γεο(ῖοπῖ ερεηίες Ἱρί[ία πηἰτίεπςθ {αοι]ίαδ Ίοηπβε Ρεῖποερ 

οαµ[α ε{[ἰ, εαάεπι [απ ραοΐο εἰ νεπἰγιομ] νὶς αἆ οἶρος 

οοποοφπεηἆος εί ]εοοτῖδ γεπατΙππε {αοι]ίας αἆ οοποοοίαπα 

ἵπ [απραίποπι οοπνεγίεπάμπι Γε[ο Ἰαθοπε Ὑθται επίπι- 

νετο ομποία ης Ἠαίπγαρ ορετα ραγι]οι]αϊπι Ὠππο χεοε-- 

[οχο πεοείῖο που εΠ, ΊΝαπι πιεπιοσία τερείετε [αἱ Γαθγ]ΐ, 

1η οΟΠΙΠΙΕΠΙαΤΙ6 ἆε παίαγαµρας νιτίραδ, ΟΠΙΠΕΘ ἨΒίΙΓθ 

οοΠπΙΙΠΙΙΠΕΦ [αου]ίαίες {Γ1Πε αεκρ]ϊοβίαδ, ἩἨΠΙΠΕΤΟ (Πί1ΟΥ, 

απραθ απῖπιαὶ αδεις οπιπῖα ππο]ίας ο ρειβοῖξ: Ρργίππαια 

ἠπῖάεπι ῥΤορΓΙοσΙπι αἰἰγασίγίοεπ; {Γεοιπάαπι Ὑετο, Ίοταπα 

1ρ[ογπη οοπιη[αἰχΙοεΠΙ οἱ οοποοοἰσῖοεπι; ἴετίίαπι  αἰἨλαπα 
τε[επἰτίσοεπι εἰ απατίαπαι αἱἴεποταπι εχριυἰγίοεπα, ὨἨΗί Ἱία- 

ᾳα6 Ρροίε[αῖρι5 ΠΟΠ πποᾷο {απμπι απῖπιαἰ ἐπείαη, [εὰ εἰῖαπι 
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δήλον, ὕσον αξιώµατι προύχει τῶν ποιητικών ὑγείας αἰτίων. 

ἅπαντα γὰρ τᾶλλα παρασκευάξει τὴν οἰκείαν ὕλην αὐτῇ, 
καθάπερ ἐκτὸς ὁρῶμεν ἄλλην Ἰέχνην ἄλλη ὑπουργοῦσαν. 
ὑφάντη μέν γὰρ κερκίδας καὶ ἰσιοὺς καὶ κτένας ὁ τέκτων 

παρασκευάδει. τούτῳ δὲ ξύλα μὲν ὁ ὑλοτόμος, ἀξίνην δὲ 

καὶ σκέπαρνον ὁ χαλκεὺς, τῷ χαλκεῖ ὃ᾽ αὐτῷ τὺν σίδηρον 
ὁ μεταλλεύς. καὶ σπάνιὀν ἐστιν εὑρεῖν τέχνην ποιητικἠν 
οὐδεμιᾶς ἑτέρας δεοµένην ἢ ὄργανα παρασκευαξούσης 3 ὕλην 

ἐπιτήδειον εἰς τὸ ὃημιουρ- [512] }ούμενον. οὕτως οὖν 
καὶ τῷ ἰατρῷ πολλαὶ τέχναν παρασκευάξουσε τὰς ἔπιτη- 

δείους ὕλας, ὥσπερ αὐτὸς αὖ πάλιν τῇ φύσει µετά τινων 
ὑπηρετῶν. «ἀνάλογον γάρ ἐστιν ὡς αρχιτέκτων πρὸς οὐκοδύ-- 
µους καὶ τέκτονας καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας, ὦν ἐστιν ἀρχι- 
κὺς ὁ ἰατρὸς πρὸς ὑπηρέτας, εἰσὶ ὃ᾽ οὗτοι ῥιζοτόμοι, µυ-- 
ρεψοὶ, µάγειροι καταπλάεεοντες, ἐπιβρέχοντες, κλύζοντες, 

ἀποσχάδοντες, φλεβοτομοῦντες, σικυάξοντες. εἰ ὃ) ἡμεῖς καὶ 

πεστο {[απ]ίαίεπι τεβϊηί. ἩἘϊι εκ Πῖ αραπάς εοπ[ϊαί, 

αααπίπι [αη]ϊαι]ς ε[εοιτῖοῖς οαι[ᾶδ παίητα ἀιρηϊίαίε απίο-- 

οε]]αῖ: οπιπ]α επῖπι τε]ίηια πιαἰεγῖαπι 1ρᾷ ραταπ! οἱ [ας- 

σεταπΈ; απεπιαΦπιοάαηι εχῖετῖϊ Ύποπε αγίεπι α[ἴαπι α)1ϊ 

πη]η][ιγαπίεπα νΙάεπας. Τεχκίοτί Παπιηε ταᾶῖος [εχίογῖοῬ 

εἵ ρεοίίπες Ἱϊσπαγίας {α06υ πιο ίσ} Ἰαῖο νετο Ἱρηπ πιᾶα- 

1ετίας εχοϊ[ωτ; [οοιγῖπι τίεπι εἵ ἆοἰαθταπι {εγγαγῖα5 αΣΙΙΓΕΣΧ. 

Ἐεττανίο απίεπι 1Ρ[ί Γενγιπι ππεία]]οταπι εΠο[οτ οοπιραταίς 

ταΓΙη(αε εἰ ατίεπι ε[Πεοίίναπι Ἰηνεηίτο πι]]ά α]ία ερει-- 

ίεπι, απαε απἲ Ἰηβταπιεπία [{αρνϊοείας αιἲ πιαϊογίαπι ορεγὶ 

14οπεαπι τεάἆαίῖ. Πία [απο εἰ πιεάῖςο πια] αΓί68 αρίας Πιαϊε- 

τ]ας ργαεραταπί, ρεγῖπἀε πῖ 1ρ[ε τατ[απ Παίατας οσα οπ]-- 

Ῥκάαα υποϊπίβγϊς Παρρεδ]ιαί.  Όααπι εμίπι ΡΤΟΡΟΓΙΙΟΠΕΠΙ 

θἰγό]ββείιις εἶρα πε Ἱ[ιοαίογες σπαγίοδηιε {αγιος εἰ αἱῖοῬ 

«πέρας Ἱπιρεταί ατίίῃοες, εαπάεπι εἳ πιεάῖοι εγρα παϊπ]- 

χο [αοφ σοτῖ. ΙΠΙ νότο Παπ Ἠενραγ, απραθπίαγΙϊ, ϱο- 

αι, οαἱαρ]α[πιαία αἀμιρεπίες, Ἠήπιογο οοπ[ρετρεπίες, εἰγ- 

«Πετεπι [αΠαπάεηπίεΒ, [οαγ]ῇποαπίε5, νεμαπι [οιπάεηίεδᾳ οιι- 
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ταῦτα μεμαθήκαμέν τε καὶ πράττοµεν, ὑμοιόν τυ ποιοῦμεν 
ἐρέσσειν ἐπισταμένῳ κυβερνήτη καὶ ῥᾳδίως ἐπ᾽ ἄκρου ἀνα- 

βῆναυ δυναμένῳ τοῦ ἱστοῦ, ὅσα τᾶλλα τῶν ναυτῶν ἐστεν 

έργα γινωσκοντέ τε καὶ πράττοντι. καὶ γὰρ. στρατηγοὶ 

πολλοὶ πολλάκις καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίδειν καὶ μάχεσθαν 

διὰ Σιφῶν τὲ καὶ δοράτων ἐπίστανταί τε καὶ πράετούσε 
καὶ βασιλεῖο ὡσαύτως, ἀλλ οὐκ ἢ βασιλεὺς ἢ σερατηγὸς. 
ἦν ᾿4λέξανδρος ὁ Ἰζακεδων ἢ «Φίλιππος ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

ταῦια τὰ τῶν στρατιωτῶν ἔπραττον, ἄλλὰ καθ’ ἑτέρας .τέ- 

χνας ὑπηρετικὰς τῇ σερατηγικῇ τὲ καὶ βασιλικῇ. καὶ τοίνυν 
καὶ ἡμεῖς ᾗ. μὲν ἰατροὶ «γινώσκομεν ἑκάστου βοηθήματος 
ποιότητα τὲ καὶ ποσύτητα καὶ καιρὸν καὶ τρόπον χρήσεως, 
ᾗ ὃ᾽ ὑπηρέται φλεβοτομοῦμεν. καὶ . σικυάζοµεν καὶ τᾶλλα 
διὼ τῶν χειρῶν ἐνεργοῦμεν. ἀξιώματι τοιγαροῦν ἡᾗ μὲν ἐα- 
τρικ) πρώτη τῶν ἑατρῶν ἐστιν, ὁ ὃ᾽ ἰατρὸς τῆς ὑπηρέτικῆς 

τέχνης, ἐκείνη δὲ τῶν ὑπηρειών, οἱ ὃ᾽ ὑπηρέται τῶν πα- 

θασκευαζουσών αὐτοῖς τά τὲ Όργανα καὶ τὰς ὕλας τῶν 

τεχνών, ἐκεῖναι δὲ ἐργαζομένων τὰ κατὰ ταύτας τεχνιτῶν, 

ουν Ρίία]ας αβϊσειίας. ΔΙ Π 1108 εἰίαπι Ίαεο ἀἰάΙοίπιας εἰ 

{αοἶπιιδ, Ρρετίηάα {αοἴπιιθ αἰᾳας ρυιρογπαίος τεπιήσαμὰ 

Ρεγίίις εἰ {αοῖιε ΓαΠπαΠι. ππα]απι οο[οεπάετο γο]εης εξ 

οπιηία αἰία ΠαιίαγΙηΙ. Ἱπάπεγα. Οοσπο[οεη εἰ εχ[ε(ΙεµΒ, 

Ειἰεηίπι πι ἱ ἱππρεγαίουςά [αερο οἱ ἄγοι υἱ εἰ ]αομ]ατί αἳ 

Ραρῦατε ρἰαάῖο Ἰαίαφαε [οἴαπί οἱ {αοϊαπί οἱ τ6ρες ραν]ίευ 

1εά ποια αἱ Τε, πμ ἱπρεταῖος. εγαῖ Αἰεχαπάει Μαοεάα, 

αἱ ε]ας ραίες ΡΜ ρρυδ, {Γεά ΡρεΓ αἰἷα ατἱέδ Ἱπιρεταίο- 

τίαο αἴφιιο γερίαο 1μ[οιγίοιίο περ η ίατία ππππθγα οὐὶ- 

Ῥαπῖ, [ἴαφιιο εἰ 1ος αἱ Πιοθίοί, οα]άδοιηηας αακτλί- φ1δ- 

Πἰαίεπι, αααπἰαίοπι, οεσἑ(ίοπεπι οἱ μ[επάἰ πιούσπι ϱΟΡΠΟ- 

[οι μα παϊητΗκὶ, νονο Υεαα τε[οἰπὀ {πας εί οπου ρίι- 

Ία5 αἀπιονεπιαθ οἱ τε]Ίφπα ππθηίρις. ορεταιΏ». ΠῬιρπ[μαίο 

Ιρίίας α.5 πιεάῖσα. πιεἀἰοῖδ ρταε[ίαί, πιεά]οιθ ἀνΙΙ {ευν1θι[1, 

1]]α πολη ες, παϊμαβνὶ αγιιδας Εὓί Ππβταπιευία πιαϊεγίαθ- 

416 ράταπ Ρις Ί]]αο αγΠΠοῖριιδ Ρος ἀρίαν αρεπρας, αγίῖ-- 

Ώοεθ γετο ῬΡιαεραταιἰθ ππαϊοτίϊ9 αἰᾳαό Πβγηπιθηίΐ, . Όομ- 
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αὐτοὶ ὃ᾽ οἱ τεχνῖιιαι τῶν παρασκευαζοµένων ὑλῶν τὲ καὶ 
ὀργάνων. ἀνάπαλιν τοίνυν ἕνέκα μονιμωτέρας γνώσεώς τε 

καὶ µνήµης τῷ καταλόγῳ τῶν τὲχνών ἀκύλουθον, ἐσχάτους 
μὲν εἰς ὑγιείας φυλακὴν καὶ ποίησιν εἶναι τοὺς κατασκευά- 

ζόντας ἡμῖν κλυστῆρας καὶ φλεβότομα καὶ σµίλας καὶ ψοι- 

λίδας καὶ κλυστῆρας καὶ τᾶλλα τῆς ἰατρικῆς τέχνης ὕργαναν 

σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ τοὺς τὰς ὕλας προπαρασκευάξοντας, οὓς 

ὀνομιάζουσι ῥιζοτόμους καὶ βοτανικοὺς καὶ τα ἐκ τῶν µε- 
τάλλων ὕσα τἆἄλλα τοιαῦτα παρέχοντας. ανωτέρω δὲ τού- 

ππων τὰς «ἔχνας αὐτῶν, ὡς ἀνωτέρω τοὺς ὑπηρέτας τῶν. 

ἑατρῶν καὶ τούτων ἀνωτέρω τὴν τέχνην αὐτῶν, ἐφ ᾖ 
τοὺς ἰατροὺς, εἶτα τὴν ἰατρικὴν αὐτὴν, ἥτις πάλιν ὑπη- 

θετεῖ τῇ φύσει. καὶ τῶν γε τῆς φύσέως αὐτῆς δυνάμεων 
ἔνιαι μέν εἶσε πρῶται, καθ ἃς τὸ ζῶον ἐν τῇ ζωῇ διαµέ- 

φέυ, τὸ τἐελεώτατον ἀξίωμα πρὸς τὴν ἀρίστην ζωὴν τοῦ σώ- 
µατος ἔχουσαι. καλῶ δὲ ἀρίστην ζωὴν τὴν ἐν ὑγιείᾳ δηλον-- 

τι, μοχθηρὰὼ γὰρ ἡ ἐν νὀσοι. ἔτεραι ὃ᾽ εἰσὶ τούτων 
αν μη, « λ ’ ’ ” 3 ’ 

ὑπηρετικαὶ ὀυναάμεέις, είς ἐκείνων πάλιν ἄλλαν. καὶ τοίνυν 

νεγίο 1Ριίασ οτάῖπο Πγπιϊοτίς ποΏῖῖαε αἴηπε πιεπιοτῖαε οαυ/[ᾳ, 

επιππεγαπ(1δ αγίῖριι5 αοοϊάτί, αἆ Γεγναπάαπι εβιοϊεπάαπιφαε 

[απ]ίαίεπι ποβἰίαίε παἱήπιο ε[αε, ααῖ πορίθ οἰγῇετες, 

[οα]ρε]]α, [ρεοῖ]]α, ἴοτῇμοςν αἱ τε]ίᾳαα πιεῖσαε ατί15 1π- 

Βταπιεηία [αὐγ]σβηίαγς ουσ 5 6ἱ «08 θπὶ πηβἰεΓίὰς Ργὰς- 

ραταπί, 41ος ταίσοσιη εχοΙογεθ εἰ Ἰεχραγίο5 Υοοαπέ, πεο 

ηΟς εἰ ου εκ απεία]] εβοί[ αἰήπηυς 14 βεηιθ ρταερεπί; 

Γαρτα Ἠωο5 γετο ἀρίοταπη ατίε, [μργτα «1ος εἰ ππ/[γο 

πιεάΙοοχαπὰ, Ἠῖ5 «ποιο ΓΠρεγίογοπ Πρίοταπι ατίεπ, οα 

Γπρετίοχες πιεἀῖοος ο{[ε: πιεᾷ]οῖ αγίεπι πιοβίσα(πα, «18ο 

τωγ[απι παίαχαε ποιπ]ίτα εΠ. ΔίαυΙ ἀπίενς ρα παίαταο 

Γαοι]ίαίες ποπημ]]αε απἶάετα Γαπὲ ργ]ηατίαε, Ρεν μας [οἱ- 

1οεί απ]πιαὶ 1Π γυ]ία [εγναίυστ, {[απιπιαπι ποριμίαίει αἆ 

ορίπιαπι οογροχῖθ υ]ίᾶαπι ρο[ιἀεηίθ; ορίἴπιαπα απἱεπι ν- 

ἴαπα ΠΟΠΙΠΟΣ Ύµαε 1 [απμαίο ν]άε]οεί ασίίαν: Ῥεανα 

ει Ιπ πιποσρῖς νιία εἰ; αἰίετας ΓΠιπί νεγο Πἰαταων ΠΗΙΠΙ - 

Πχας {αομ]ίαἰεδ, ἀειπάο Ι]ατμαι 1ἴεμι αἰαςθ. Ἰαφμε Ρο[ίεα- 
: 
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ἐπειδὴ τὸν κατάλογον ἅπαντα τῶν πρὸς «ὑγίειάν τε καὶ ζωὴν. 

ἀναγκαίων τεχνῶν τε καὶ δυνάµεων ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προὺ- 

θέμην εἰπεῖν ἑτέρωθί γε μηδαμόθι διεληλυθως, οὐκ ὀπνήσω 

καὶ τὰ τῶν διηκουσών ἡμᾶς δυνάμεων ἀξιώματα προσθεῖ- 

ναυ. πρῶτον μὲν οὖν εἰσὶν αἳ τὴν ὑγιεινὴν συμμετρίαν 
φυλάττουσαυ τῷ ζώῳ κατὰ ποσόν τὸ καὶ ποιόν. ἐπειδὴ 
γαρ οὐκ ἔστι μόνιμος ἡ οὐσία τοῦ σώματος ἡμῶν, οὔτε 

κατὰ τὸ ποσὸν οὔτε κατὰ τὸ ποιὸν, ἀλλ ᾗ μὲν ποσότης 

μειοῦταυ κατὼ τὴν ἄδηλον αἰσθήσει διαπνοὴν, ἡ δὲ ποιό- 

της ὑπαλλάττεταυ τρεπομένης αεὶ τῆς κράσεως, οὐ µόνον 

ἐκ τοῦ περιέχοντος, αἀλλα καξ ἡμῶν, ὡς ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς 

ἐπιδέδεικται. πρὸς μὲν τὴν τῆς ποσύτητος ἐπανόρθωσιν 

ἡ Ορεπτικὴ δύναμις ἡμῖν ἐστι, πρὸς δὲ τῆς ποιότητος ἡ 

τε ἀναπνοὴ καὶ ἡ καθ’ ὅλον τὸ σώμα διαπνοή. δεομένων 

δὲ ὕλης οἰκείας τῶν [515] τρέφεσθαυ µελλύντων, ἑτέρα τίς 

ἐστιν ἡμῖν δύναμις, ἣν οὐ χεῖρον ὀνομάσαι συντόµου καὶ 

σαφοῖς ἕνέκα διδασκαλίας αἱματοποιητικήν. ᾗ πάλιν ἐπι- 

τήδειος ἑτέρα δύναμίς ἐστιν, 1} κατὰ τὴν γαστέρα πεπτική. 

αὔαπι Ίου ἶπ ΓΕΓΙΠΟΠΘ 4Γἱεθ ΟΠΊΠ6Φ 4ο Ρροίοβαίας [απ]ία 

νιίαθηπο πεοε([[αγίας, ΠΠ παπι αἲΡὶ θα5 ρτο[θοιίας5, Τ6σθ!Ι-- 

Γεγο οοπβΙαῖ, Ἠπεμε τοροηίίαπι ηο8 Ροϊε[ἰαίαια ἀἱρηῖία[ες 

αἀ]ίοετο πια Ρρἰσιατ, Ῥνίπιας ἰσίίας Γαπί [αἱαβγεπι απῖ- 

πιδη!ῖ5 πιοάσγα(ίοπεπι ἵα ο πα]ῖ εἰ ᾳπαπίο οοπ[εγναπίες. 

ΟΠ επΊπι οοτροτῖ ποβαϊ [{αρβαπίία πθο ππαρσηϊαάἴπεπι 

πθο ϱπα]1{αἴοιη απάοπι τοποαίς, [εά πιαση[ίιἁο ρε Γεη- 

{19 Ἰαίεηίεπι εχ]α]αίίοπεπα ἀἰ]αδαίατ, απαλίας νοτο, ἴεπι- 

Ρεναίιτα Γαρτα νατίαπίε, Ρεγαιηίείας ποπ αὐ αὔγο Γο] πι 

απιρίεπία, [εά εἰῖαπι οκ πορῖα, 4 πθιπνα {1ο απ ἵηπ Ἠβγ]9 ἆε 

{πεπάα [απ]ίαίο εχρ]ἰοανίπιας, αἆ πιασηϊυ ἀϊο ενα [ατεῖεπα πι 

αἰχὶκ. Ροΐεβαφ 1π πορῖθ ἴπεβ; αἆ απαΠίαίεπι οογγρεπάαπι 

οἱ τε[ρίταιῖο εἰ ῥρεν {οτι οοτρις ἀβιαιιο οοπιραγαίαε 

Γαπί. Θεά ουσ πιἰγ]οηᾷαα Ρρατίε5 Ιάοπεα 4ο ΡΤοΡΓΙα Π]ᾶ- 

αγία ερεγθηί,- α]α απαθεάαπη ἵπ πο] νἱ Ίπε[ῖ, (παπι Παιά 

αἱίοπιηι {μον Ῥγογίς ας ἀἰ]ιοίᾶαε ἀοοίτίπας οαιι[α [8-- 

Ρριἱβοαπι ποπαίπαγα; ουαἵ ταχ[απα αἰῖα νἱθ ρταε[ίο Τπ γοηίτ-- 

ου]ο, οομοοοἰτία [οἰ]σαοί, οπιπίραθ αιίθια ἀῑοιῖς ν]τίρα 



Κάῑ Γά ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΙΝΗΙΜΑ Ε. 9339 

Εὰ. Οἶατι. ΙΧ. 513. ] Ἐά. Ῥα[, Υ. (507.) 
κοιναὶ δὲ ἁπασῶν τών εἰρημένων δυνάμεων ἕτεραι τέἐτταρές 

εἰσιν, ὦν ἔμπροσῦθεν ἐμνημόνευσα, κληθεισών ὑπ ἐμοῦ σα- 
φηνείας ἕνέκεν, ἑλκτικῆς, καθ ἑκτικῆς, ἀλλοιωτικῆς καὶ ἀπο- 

κριτικῆς. τούτων οὖν ἡμᾶς ἀξιῶ μεμνῆσθαι, γινώσκοντας 

ἐνταῦθα μόνον εἰρῆσθαί µοι τὸν λόγον τὀνδε, δεικνύνια 

τὴν φύσιν ἁπασῶν τεχνών πρώτην τε καὶ κυριωτάτην ἰά- 

σέως. 
ο ο ο] 

β. 
"νευρίσκει ἡ φύσις ἑαυτῇ τὰς ἐφόδους οὐκ ἐκ διανοίης. 

τὰ μὲν οἷον τὸ σκαρδαμύσσευιν, τὰ δὲ καὶ αᾗ γλῶσσα ὑπουρ- 
γέει καὶ ὗσα ἄλλα τοιαῦτα. ἀπαίδευτος 4 φύσις ἐοῦσα 
καὶ οὐ (ιαθοῦσα τὰ δέοντα ποιέευ. 

. / ;  ηψ ’ « 3 3 ε τ ουν α Ν 
Ζφόδους ὠνόμασε φυσέως ὡς εἰ καὶ οδους  ὀρμας 

ἐπὶ τὼς ἐνεργείας εἶπεν, οὐχ ὡς ἡμεῖς διανοουμενοί τὲ καὶ 

προαιρούμενου πραττομὲν οὕτως γινοµέτας. τὸ γοῦν σκαρ- 

οΟΠΙΠΙΗΠΕΘ α]ϊπεο απαίποτ ΓΗΠΕ, Ύπαδ ραι]ο απίθ ππεπιογανί 

εἰ οἰαγίοχῖ5 ἀοοείτῖπας σαπ[α Ρτορτ5 ποιπΙπῖραθ αρρε]]αν!, 

αἰἰχαςίοτῖαπι [ο]οεῖ, τεἰεμίτῖοεπα, εοπιημίαίογίαπι εἰ εχ- 

Ρι]ιγίσειπι. Ἠαοο 1ρίίαν νο πιεπϊπ][[ο ἀϊρπαπι Ραΐο, 1]]αᾶ 

{εἴεπίεδ, Ἡπθ Ἴιοο Ίοεο ἰαπίμπι Ἠππο [ΕΓΠΙΟΠΕΙΑ Γεοῖ[[ε, 

παίαγαπα οιΠίαα αγία ἂἆ πιεάεπάιιπα ΡΥΙΠΙΒΤΙΑΠΙ αἰᾳαθ 

Ροι([ππιααι ε[[ε ἀεο]αγαπίεπι, 

1. 

«Αἀϊπυεπιε παειτα [δί ἐρ[ί αεοε[]ιες πο οοβἰϊαϊοπε, Ρα 
εἶπι φμίάεπι μὲ «οπηίψεγε, ραγιίπι νετο ει ἰἱπβια Γιου πῖ-- 

πῖγαι εἰ ιά 6επις αἰία φµαεφµε. Ππεγμάίία παµ/α εἰ 

ἱπάοεία φμαε ορις [μὲ ε[[ιοῖε, 

Αοοε[ζιφ παίαταο αρρε]]ανῖι ροτίπἆάο «ο Π οἱ νίας αιιῖ 

πρείτδ αἆ αρεπάππι ἀῑκιῑεί, ποπ, υἱἳ πο ΡΓΙΠ8 πιεπίθ 

(νο]γεπίεςδ εἰ Ῥτίης εἡρεπίες {αοηις, Πα εἴ χρία {αοιεηίο. 



93 ἍΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Τά. Οἶναχτ, ΤΧ. [519.] Εὰ, Βα[. . (507.) 
δαμύσσειν, ὀνομάξεται ὃ᾽ οὕτως τὸ κλείσαντα τῷ βλέφαρα 

διὼ ταχέων αὖθις ἀνοῖξαι,  παραχρῆμα τοῖς γέννηθεῖσιν 

᾿εὐθέως ὑπάρχει ζῶώοις ἀδιδώκτως. δῆλον ὃ᾽ ὅει τὸ ἔργον 
τοῦτο μεγίστην ὠφέλειαν παρέχει τοῖς ὀφθαλμοῖς.  ἔκαμνέ 
τε γὰρ ἀνεῳγμένα τὰ βλέφαρα παντὶ τῷ Χχρόνῳ τῆς ἐγρη- 

γόρσεως, ἐνέπιπτέ τ΄ ἂν έξωθεν αὐτοῖς πολλὰ λυμαινόμενα 
τοῖς Χχιτῶσιν αὐτῶν. τούτου ὃ᾽ ἔτι Θαυμασιώτερόν ἐστιν 
έργον τῆς φύσεως, ὃ παρορώσιν οὐχ οἱ πολλοὶ µόνον, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἑατρῶν οἳ πλείονες καίτου καθ ἑκάστην ἡμέραν 
γινόμενον. ἐὰν γοῦν παιδίῳ διετεῖ δείξας ἄρτον ὀνομάσης 

αὐτὸν τοῦτο τοὔνομα τὸν ἄρτον ἅμα τῷ δεῖξαυ καὶ πονή- 
σης οὕτω δίς που καὶ τρὶς, ὅτε τὰ τοῦ δεικνυµένου σώµα- 

τος ἡ ἄρτος φωνὴ σημεῖὀν ἐστιν ἐνόησε τὸ παιδίον αὐτὸ 

τὲ μιμησάμενον αὐτὴν φθεγγεται μὴ διδαχθὲν ὅπως χρὴ 
κινῆσαυ τὴν γλὠτιαν. ἀνάλογον δὲ τούτῳ καὶ κατὰ τὰς 
ἄλλας κινήσεις, ἃς ὀνομάξουσι προαιρετικὼς, ὑπὸ πάντων 

γίνεταυ τῶν ζωων. ἐὰν γοῦν ἐθελήση κάμψαι τι τῶν κὠ- 
λων, αὐτίκα τοῦτο ποιεῖ, καίτου μὲ γινώσκον ἐκεῖνον τὸν 

Ο0οπηΐγετε ἀβίίμγ, {Πο απίεπι ἀῑοιίατ αααπι αμῖς οἸαμί[ας ρα[- 

Ρεῦγας οἱίο Πίεγαπα αροτί, {Παπ οτι απΙπιαµθις εἰ α 

Ὠι]]ο εἀοοῖῖ5δ 1ἱ]οο 1Πε[, (Οστίμπι εβ απίεπα πι]α5δαιοςῖ 

βοἰἴοπθΠι πιακίπιαπα οοιι]1ς πα ἡΠίαίεπα  αΠεισαο: {[αἱραγεπίας 

εΏίπῃ ραϊρευγας, { Τοῖο νἱβἰ]ίαο ἴεπιρογαο Ρραίετεπί, π]ία- 

αἱο οχίεγῖιθ ἰπ οομἱο 1ρίυταπῃ ἐμπῖσας νιο]αηίία 1ηο]άο- 

τεπί, Ῥταείειεα Ίοηβο Ίβο αἀπήταρίμης ει παίυγαο ορις, 

ᾳποά ποπ ΥΠ]ραγεθ πποάο, [εὰ οἴῖαπι Ῥ]αγε πιεάτοί, αἱ 

αιοϊίάΐο ᾖαῖ, περιρεηίος ἴαπιθι ρταείογειηῖ, ΊΝαπι [ Ῥίπιο 

Ῥιετο ραπεπι ο[ϊεπάεης, εἴπα Ιιοο 1ρ[ο ποπιπα Ππια] ἆ6- 

ΠΙΟΠ/[ΙαΠ6 Ῥαπ6πι γοσες, ἰάᾳμο Ρἱ5 ἵεχαιε {Γεοεγῖ, Ριιεχ 

οἱ ἀεπιοπβγαίί οογροχῖς Ίαπο γοοεαι, μαπίς, {βπμαι ε[[ο 

ἠπίο]]εχίέ, ἱρίασ(αο ἱπηιαίμς ρτοπαποῖαί, 41 α πμ]]ο 

υἱ Ἠπρααια Ἰπονοχγε οροτἰεαί 1ρ[ε ἀἰδ]οετί, Ἰάεπι νουο 

αιοά ἴπ Ίου εἰ α]πς οπιπήιΙ Πιοἰίριθ 4ποδ αρρο]]απί 

νο]αμίατίος, αὖ οπιίβι5 Βί απἰππα]ίρας, Πρίν Π νο]μο- 

υἰπί αἰἰᾳαοπι ατίαμαι Ππῇῃεοίοτα, 1ά Παἰῖπι ε[οιερί, οἰ{ί 

πιμ[ο]απα Ἰ]]απα α- 4ο ἱπΠεοΙίας ΠΙΕΠΙΡΕ ΙΑ ἨΟη Ο0ΡΠΟ-- 



.. 

ο ΚάΙ Τά 4ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ἡ. ος 

Γά. Ο]νατί, αχ. [δ.σ] Γά. Ῥαῇ, Ύ. (502. 508.) 
μῦν ὑφ οὗ κάμπτεται. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐκτεῖναυ μόνα 

ληθὲν ἐκτείνει δὲ ἑτέρου μυὸὺς, (508) ἀλλ οἱθ᾽ ὅστις ὁ 

μῦς οὗιός ἐστιν οὔτε κατὼ τίνα τρόπον ἐνεργεῖν δύναταυ 

ὁηλόν ἐστι τῷ κινουμένῳ ζώω. πῶς γὰρ οἷόν τὲ γινώσκειν 
αὐτὰ, ἃ μηδὲ τοῖς-πολλοῖς τῶν ἰατρών ἐστι πρόδηλα; καί- 

που τί λέγω πολλοῖς; ἑνίους γὼρ ιτῶν μυῶν οὐδὲ τῶν. ανα- 

τοµικωτάταων τις ἔγνω πρὸ ἡμῶν, ὥσπερ καὶ τὸν κάμπτόον- 

τα τὴν ἐγνύην, ἐγκατακεκρυμμένον τῇ διαρθρώσειι αλλ 

Όμως ἅπαντες ἄνθρωποι κἀμπτούσε τὴν κατὰ γόνυ, διάρ-- 

Όρωσιν ἅμα τῷ βουληθῆναι. καὶ μὴν οὐ μόνον τοῖς ἂν- 
ὤρωποις ὑπαάρχει τὸ τοιοῦτον τῆς ἐνεργείας εἶδος, . αλλὰ 

καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις ἅπασιν. οὕτως ἄρα τῆς φύσεως  ἡ 

δύναμις ἰσχυροτέρα ἐστὶ πρὸς τὸ. πράττειν ἁπάσης τέχνης 

βελτιον, ἃ συμφέρει τοῖς ζώοιο. καὶ τοίνυν /πποκράτης 

τῆς μὲν τῶν βλεφάρων κινήσεως,  ἡς κινοῦμεν αὐτὰ καὶ 
πρὸς ἄλλην τινὰ πρᾶξιν ἔχομεν «τὸν νοῦν, [514]. ἐμνημό- 
γευσεν ἐν τῷ φάναιι οἷον τὸ σκαθδαμύσσειν' τῆς δὲ κατὰ 
γλῶτταν ἐν τῷ φθέγγεσθαι διὰ τοῦ φάναι καὶ ἡ .γλῶσσα 

{οαπί. . Εαάςπι ταίῖοπε ο[επάετο νο]θπίῖα Ῥεσ α]ίετιιπι 

πλα{ομ]άπα εκίεπεπί; ᾖ{[εὰ πεφιιο απῖ πππίοα]ας τε αι, 

ἨεςΠε πο Ραοίο 8βεγε ΡοΠί», πιονεπίϊ απΙπιαΙ ποίαπι 1. 

Όιιο επῖπι Ιποίο «εα οοπιρτεµεπάςτα Ῥοϊείί, «Ἡαε πι]15 

εἰἴαπι πηοᾷ1οῖ Ἰποοβηϊία [απ οιῖά ἀῑσο πιι][1δ, «παπι 

ΠΟΠ Ε]]ο πη[οα]ος αιι]άαπα ἀλ[ζεοίοι]αε ατίῖ5 νε] ρε] {]ιααὶ 

ΒΠίε πο 1ρποχγανετιηξ, τί εαπ οαὶ πίτα ατιοι]αΠΙοηεπι 

αὐά1ίηςδ ρορµίεια Ιπουγναῖ; Πλ] πΙηαδ {απιεΠ. ΟΠΊΗΕ6 Ἴιο- 

ηηΙηες 1ρβα5 5επα ατιοσίαπας Επια]αίφιε τοἰαετῖπε, Ἱη- 

Πεοἰαπί, Οία που 1π [οἱ Ἰοπαίπίδας, [εὰ εἰίααα 1. αἰῖς 

ομοί1δ απΙπιαπρας Επ) αδηιοςί. αοἰοπῖφ [ρεοῖες τερεσίαη, 

π[ᾳμε α4εο Πᾶίμταο γυὶς αἆ ἑα, 4μαε απ]πια ρας οοπάμ- 

ουπέ, τεοἰῖα5 ρταε[ϊαπάα, αμα εί αγίε ΡροἰεΠΙΙΟΣ ε{,.. Οιιο- 

οἶτοα αἱ Ηϊρροοκαίεν 4α Ῥα]ρεργαταπα πποία, αιιοᾷ. [οἱ]ΐοεί 

1ρίας αἰίογὶ εἰἶαί περο[ο Πμουπηροηίες αδΙίαιπαδν ΠΙεΠΙ1ο-- 

πθπα ΓοοΙί, ἀῑοεηδ: μὲ οομπίμετες πιοῖαπα νετο 1Π Ιοᾳπεπᾶο 

Ἡπριας, Ρεν εα νεγνα οομιπειποχαν1{, Ἡπρα νετο εἰ [4)- 
Ὀ] 



3 ΙΙ ΙΠΠΙΠΟΚΡΑΠΟΙΣ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ Στ 
Εά. Οµασί, ΤΝ. [514] πο Κά. Βαῇ, Υ. (508.) 
δὲ ὑπουργέευ. προέλομένων γὰρ ἡ ἡμών ἠνιιναοῦν φθέγξα- 

σθαν φωνὴν, ἡ γλὠσσα πρὸς τὴν διάρθρωσιν αὐτῆς ἑτοίμως 

᾿ὑπηρετεῖ. τὰ γοῦν παιδία τὰ νῦν πρώτον ἀκούσαντα τῶν 

ὁυσκρίτων φωνῶν οἷον τῆς στρὰξ καὶ σφὶγξ, εὐθέως αὐτας 

φθέγγονταυ μιμούμενα, μήθ οὕστινας μῦς τῆς γλώσσης 

δεῖ. κινῆσαι γινωσκοντα μήθ ὅπως αὐτὴν ἀνατείνειν ἢ 

κλῷν ἢ περιάγειν ἢ στηρίδειν ἄνω πρὸς τὴν ὑπερώαν 
τοὺς προσθίους ὀδόντας τἩ τι μέρος ἄλλο τοῦ σεόματορ. 

ὅταν  δ᾽ αἴπῃ, καὶ ὅσα αλλου τῶν προ αση ρα 
σκξι σε κινήσεων, ἐφ ὦν, ὡς ἔφην, τὰ ζῶα πάντα μὴ 
ὕτυ. τὰς κινήσεις τῶν μυῶν, αλλὰ μηδ᾽ αὐτοὺς γινώσκοντα 

τοὺς 'μῦς, ὅμως ἅμα τῷ προελέσθαι κάμψαι τὸ µόριον ἢ 
ἐκτεῖναι, παθαχρῆμα τοῦτο πουεῖ, καθάπερ }ε κἂν εἰς τὸ 

πλάχιον ἀπάγειν ἐθελήσῃ καὶ περιτρέψαι καὶ ἐλελίξαι, κἂν 

ὁπωσοῦν ἑτέρως κινῆσαυ. ' διὸ καὶ τούτοις αὐτοῖρ ἐπεφώνη- 

σεν, ἀπαίδευτος Π. φύσις οὖσα οὐ μαθοῦσα τὰ δέοντα πουεῖ. 

καλοῦντας μὲν οὖν οἱ µαθόντες ὅτιοῦν µάθηµα πεπαιδεῦ- 

σθαι κατ ἐκεῖνο, τῇ φύσει ὃ' ὑπάρχει πεπαιδευµένα τὰ μέ- 

ππϊΠγαϊί; ποῬῖς εΠΙΠι (ΗαπΠΠ1Θ Υοσεπαι ΡΓαςίεγγο νο]επίῖ- 

Ῥα5: πσαα, αἆ ἀρίαπι ᾽ατισπ]απάαπι Ρρτοπηίθ  ομ[εφαίίας, 

Ῥιοτί 1ρίίατ νοοεν Ρρχο]αία ἀΠΠοιίες πάπο ρτίπιηπι απάἶεῃ - 

το5, πί ῄταχ εἰ {ρμίης, Παϊίαι 1ρ[ας ποβ ἡπλίαπ[ες εἰοφ-- 

ἴασ5 πεσαε 406 Ππριαθ πΙΠ[οι]ο πιονεγο οροτίἰεαί πεφιθ 

ᾳποπιοάο 1ρ[απα οχίεπάετο απῖ {Πεοίοτο απί οἱγομπινο]νεγε 

ααί ΓΠπρεγία5 Ρραἰαίο αιί Ργ]ογίρις ἀεπΗρις ααί αῖ οα-- 

Ρίαπι αμχὶς Ῥαγίίομ]ας αάπιονετο {[αρίγεφιο οοπνεπ]αῦ 

αβπο[οθµίθδ. ΟΙ ἀῑκαί απίεπι οἱ αἰἷα 4παε(αο νο]απία-- 

τίς ΠΙοΙοΠΘΒ, 1π ππεπιογίαπι ΗΡΙ γονοσβίς 1π ααἴρας, αί 

ἀῑκί, απίπια]α ουποία ποῦ [οἱμπι πππ[ομ]οτΙ πιοίιςδ, [εά 

οἰϊαπι 1ρ[ο ππ{οι]ος Ἰρπογαπίία, Ππππ]αίᾳας ΠΠΘΠΙΡΓΗΙΗ Τη- 

ουχνατθ αιί εχιεπάογο νοιιεν]ηῖ, οοπβε[ίπι 1 Γαοίαπί 

Που οἴῖαπι { Ἱπ οΡ]σασα αράμοεγο εί οοπνετίεχθ αιιί οἵχ-- 

οιµανο]νετε, Πνα πίοιπ(αθ αλίες ΠἹογοτο Παἰαοτίηί, Τ- 

εἶγοο αἳ 115 1ρ[ ἀῑο[ί5 αοοἰαπιανΙξ, Ἱποετπάτία Παίίγα ΠΟΠ 

εἀοσία οοπστιεπίῖα {αοῖιί, Ὑοοαπίατ αὐάσπι ααθιήρεῖ 

ἀι[αιρΙπαπα εἀ οσο 1η 1]]α ε[[ο ογιάΙ} Παίανα αιίειι ία 
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ποτό εἶναι χωρὶς τοῦ μαθεῖν, ὥσπερ ὁ Θουκυδίδης ἐπὶ 

τοῦ Θεμιστοκλέους εἶπεν. οἰκείᾳ γωρ συνέσει καὶ οὔτε 

προμαθὼν εἰς αὐτοὺς οὐδὲν οὔτε ἐπιμαθων, τῶν δὲ παρα-- 
χρῆμαν, ὃν ἐλαχίστης βουλῆς κάλλιστος γνώμµων καὶ τῶν 

μµελλόντων ἐπὶ πλεῖσιον ποῦ γενησομένου ἄρισιος εἶκα- 

στήν. 

7" 
4άκρυα, ῥινῶν ὑγρότης, πταρμοὶ, ὠτὸς ῥύπος, στόματος 

σιάλου ἀναγωγὴ, πνευματοῦ εἴσοδορ, ἔξοδος, Ἰάσμη, βΗΣ, 

λυγμὸς, οὐ τοῦ αὐτοῦ πανταπασι τρόπου. 

Σὶς τὴν ἐξήγησιν τῆνδε τῇ ῥήσεως ὅσα δοκεῖ µου 

κάλλιστ᾽ ἄν τις εἰπεῖν ἐγὼ διεξελθων πρότέρον οὕτω µετα- 
βήσοµαυ πρὸς τοὺς ἐξηγησαμένους τὸ βιβλίον, ἅπαντας μὲν 

οἰομένους αἀφωρίσθαι τῆς προγεγραμµένης ῥήσεως τὴν νῦν 

ἡμῖν προκειµένηνι ἐξηγουμένους τε τὰς λέξεις αὐτοῖς ἅπά- 

εγηζῖτα ει, τἳ πιακῖπια Ππε ἀοοίοτο πονοτῖῖ, Όπα]απι 

{ω[ε μεπή[οσ]επι Έμιογά]άες πιεπιοτίᾶο Ρρτοβίά1ε, ία 
πα ΙΙεΠς:  Ργοργία παπιαε Ππίε]Ησεηα πεφαε ῥρτίας αἆ 
αρίαια ῬρεγΗπεπο αιἰάφιιαπι Ώεηε Ῥο[εγῖαφ εἀοσίμβ εί ἆθ 

οοτΗπ1, θΎὐαθ ἆε Ἱπιργον][ο Ιποϊιάεραπί, οεΙαγγίπο οοηΠ]ῖο 

ἀερτεμεηπ[ο ορίῖπιις εἰ εογαπη θπαε Ίοηρε ρο[ετίμθ νοπίμχα 
ε[ζεπι ρει/ριοαοΙ{Ππιας οοΠ]εοίος., 

1. 

1ναογγπΊαε, πατίμπα ΠμπιοΥ, [εγπμίαπιεπία, αμγὶς /ογᾶες, 

αμτῖς [αἰίναε τε]εοιίο, [ρίγίες ἐὑπεγοῖμς, εκἰειε, ο/οἰιαεῖο, 
ἐμ[[ις, [πβμίέιις, που ε]μσάεπι οπππΙπο Ἰποςξ, 

Όαπι εα 4 μας πη]μῖ ορίΐπιο αἲ Ἠαεο γεγρα εκρ]απαπζᾳ 

φμἱδρίαπα ἀῑοετε Ῥο[ε γν]ἀείατ Ρρτῖηςδ τείμ]ετο, ἀείπᾶε αἆ 

Ἠυ]ας Ἠδτί ἀπίεγρτείες {χαπβΡρο, ααῖ ΟΠΙΠ6Φ ΥεΓΡα Ίαεο α 

{αρενιοτίρας ἀἰ[αππεχαπε, οπαπίαφυε 1ρία Πηρα]αίίπι ἴδη- 



. 

... 
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« ε α 4 Ν ΄ 

σας ὡς εἰς πρὀγνωσιν διαφερούσας. ἡἐμοὶ δὲ φαίνεται τὸ 
2 ” ᾿ ” 

προκείµενον. ἐξ ἀρχῆς ἔτυ καὶ νῦν διὰ ταύιης ὕλης κατα- 
’ σι] . . ” - 1 

σκευάδειν ὁ “Γπποκράτης" προῦκειτο δὲ αὐτῷ δεῖξαι τὴν 
/ ι -” 2 Π : 

φύσιν πάντα ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ ἀνθρωπου πράἀττουσαν. ἆἀρ- 
.ή Γι] ” ”, -” ι 

Ἑάμενος οὖν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς, ὕσα κατὰ τῷ σώματα 
” ῃ ς ’ 3 / ο ὰ 4 Λ 

τῶν ζωων υγιαινόνεων ἐργαδεται καὶ διελθων αὐτὰ κατὰ 
.) .) , ε” {ει  - . . 

τὴν πρὸ ταύτης ῥῆσιν, ἑξῆς ὕσα κατὰ τὰς νοσαδεις διαθε- 
. ς ’ 

σεις 1 κοινὰς ὑγιαινόντων καὶ νοσούντων σωμάτων, ἐπὶ σω- 
, ” ” - ”- , 

τηρία τοῦ ξωου ποιει κατὼ τὸν ἐνεστώτα λόγον ἐδήλωσεν, 
Γι ν 3 Δ .) 

ὧν ἕκαστον ἔγω κατα µέρος προχειριζόµενος ἐπιδείξω, τινὼ 
4 τς ” ολ 5” » , », Δ 

μὲν, ὡς ἐφῆν, ὄντα ἴδια νοσωδῶν διαθέσέων, ἔνια δὲ κοινα 

νοσοῦσέ τε καὶ ὑγιαίνουσι, καὶ νυσοῦσι γίνεται ποτὲ μὲν 
«ε Π ” ’ ” Ν ᾽ 3 Ν /. 

.ἑπόμενα τῷ πρωτῳω τῆς κατα τους ὀφδαλμους νοσώδους 

ή 

διαθέσεως, ὥσπερ ὅταν φλεγμαίνουσι, ποιὲ δὲ τῆς φύσεως 
3 ’ 3 λ 5 6 δι ς .] ” ’ 3 

ἀποκρινούσης τὸ πλεο- [515 ] νάξον ὑγρὸν .ἢ γεννώσης τὸ 

λεῖπον ἐν τοῖς κατ αὐτοὺς ἀδέσιν. οὕτω δὲ καὶ ἡ τῆς ῥυ- 
͵ / ’ . ” 

νὸς ὑγρότης, ἐκκενουμένων ὃν αὐτῆς τῶν κατὼ τὸν ἐγκέφα- 

απαπι ἂἆ Ρταε[επΠοπεπα {αοϊοπίία Ππιετργεϊαιί {μπῖ, Ύε- 

τΏπι Τ4ΠΊΕΠ πορῖς ν]άθίαν Ηιρροοταίες Ρρτοροβίτπι Γάππ1 αἳ 

{π1Πο εἰ ἵηΠ Ῥναε[εηίῖα Ρογ ἴο[ίΠη Ἠππο [εγπιοπεΠι οοΠῇς- 

πατε; 1ρίε νετο παίυταιη Γα]α{ῖς Ποπππι σαι[α οπιηῖα {8-- 

οἰεηίειι «επιοπῇῄναιε οοπ/ἴπεναί. Πία(υε αὖ ορεγίριι5 εἶαβ 

Ἐχογίας, αααεοιή(μα 1π οογρο[ίραςφ γεσίε να[εηίῖαπι απῖ- 

τηαπίἶαπα {αοιί Ἱρβκαιε [αρεγϊοτί  παγγαοηε  επαπηεγα(ἶς, 

ἀεἴποερς «Ιαεοάπ(αε 1π ΙΠΟΥΡΟΠΦ αΠεοίίρας αυἲ [απογαπι 

Ίαησιεπ {πας ΟΟΓΡΟΓΙΙΠΙ οοπΙΠΗΠΠΙΡΙ6, αἆ απἰπια]Ι5 [α]α-- 

ἴοπι παίαγα ππο]ἰαίας, Ρρτας[επίῖ οταίοπο ἀεο]αταί. ΌΟιιογπη 

μπιπηφαοάφιε «ρο Ρατίϊοιι]αἴἶχι ΡΥΟΡοΠ6Π8, Ποπημ]]α οφ ιἶ- 

ἀεπι, αἲ ἀῑσΙ, πιονρο[ογαπι αΠεοίαιπι ρτορτία, Ποππι]]α 

αεσγοίαΕἴππη {αποχυππ(αθ οοπηπιαπία ε[ῇε ἀεπιοπβταρο. Δί- 

ααε ἵπ αερτοίαπίρας Ιαογγπιαε αα]άεπι ποπηππ( παπα ΠαΠΕ, 

πιοΥΡοί οομ]ογαπι αΠεοίας πποάµπι [οᾳαεπίεν, αἳ ϱᾳπαμο 

1ρα ΡΗ]εσπιοπε {επίαπίαγς ΠΟΠΠΗΠΙΑΠΑ Ὑετο παίυτα [α- 

Ρεγνασουμπι ΊΙΠΙΟΤΕΠΙ εκρε]]επίο επί ἀεβοιεπίειι ἵπ Ρ]θη-- 

ἀπ]ο[ις 1ρ[οχμπη οαγπῖραφ Ρεοστοαμίθ, ΈἈεπιρε εἴ Ίου Πιοᾷο 
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λον ἀδροιζομένων περιττωµάτων γίνεται. καὶ οἱ πταρμοὺ 

δὲ φύσεως μὲν ἔργον ὑπάρχουσιν αξὶ, γίνονται δὲ ἐπὶ νο- 
σωῦεσι διαθέσεσιν. ὀνομάζω δὲ νοσώδεις διαθέσεις οὐ µό- 

νον ὅιαν δη νοσώσιν, ἀλλὰ καπειδὰν ἄρχηταί τις αὐτῶν 

συνίστασθαι. οἷον γὰρ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐστιν ἡ τάραξις ἰδίως 

ὀνομαζομένη, φλεγμονῆς ἀρχή τις οὖσα, τοιαῦταυ πολλαὲ 

νοσώδεις διαθέσεις ἀρχόμεναι συνίστασθαι λύονται τῆς φύ- 

σέως ἐκκρινοίσης τοὺς γεννῶντας αὐτὰς ατμούς τε καὶ χυ- 

μούς. εἴρηταν. δὲ περὶ πάντων τῶν τοιούτων ἐν ταῖς περὲ 
τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις. ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἄεὶ ὑπὸ 
τῆς φύσεως γίνεται, κωλυτικὰ ὃ᾽ ἐστὶ νοσωδών διαθέσεων, 

του γεννωμένων ἢ γεννᾶσθαι μελλουσῶν, ὥσπερ ἔνια τῶν 

δη γεγενηµένων τὲ καὶ συμπεπληρωμένων Θεραπευτικὰ, καὶ 

τοῦτέστι τὸ τοὺς ἐξηγητὼς ἀπατῆσαν, «ὡς οὐκ εἴη νῦν ὁ 

λόγος “/πποκράτους περὶ τῶν τῆς φύσεως ἔργων, ἀλλ ἔν γε 
τοῖς τρισὶν ὑπομνήμασιν ἐν οἷς διέρχοµαυ περὶ τῶν ἓν τοῖς 

σύμπτώμασιν αἰτίων, ἅπας οὗτος ὃ λόγος ἐξείργασταί µου 
δεικνύνιι τῆς φύσεως ἐνεργούσης γίνεσθαν τοιαῦτα πάντα 

παγίαπα ἨπΠΠιος εχογεπιεη{ῇ 1Π οετεβγο οο]]εοίῖδ, Ῥετ 1ρ[α5 

εΠππεμΙρις αοε]ἠῖ. Ῥἰεγημίαπιεηία νετο εἴ 1ρ[α [αρεγ 

παϊυγαε ορις [υπῖν αἳ αΠεοίῖρας αιίεπα ΠΙΟΥΡΟΙΙ8 Ῥτονε-- 

παπί; αἲ ΠΙΟΤΡΟ[ο6 αΠεοίιδ νοσςο ποπ [οίαπι ααππι αἱ]-- 

αι Ίαπι αερτοίαπί, Γεὰ εἴῖαπι α απ απἹδρίαπι {βοταπι αἷ- 

Γ{εοίπαπα οκογ]γὶ Ιποιρι,  Ομα]ί επἶπαι 1π οου]ὶς ε[ Ρρτο- 

Ρτίε νοςσβία ἴπχραίμο, 48ο Ῥμ]εσπιοπε (αοάἆσπα Ππῖλασι 

ε[, ἴαΐες ππαλῖ πιοχβοίι αΏεοίας οομβΠεγε Ἱποῖριεπίες ἀ1[- 

Γο]ναπίας, παίηγα νάρογεν εἴ [1οςο ΘΟΣΙΙΠΗ ορίΠοες εκ-- 

εδγπερμίε, Ὑεταπι 4ε Ἠῖ οπηπῖρας απ Ἠδτῖ 4ε [Υπιρίοπια- 

ἔππι σαα{ῖ ἀλ[ραίαίαπα ε[ι. Ίαπι Ἱρίοταπι ᾳααεάᾶπι Γεπι- 

Ρεν α Παίμτα Πυπὲ, Ύυαθ πιοχγροί[ος αΠεοίπβ αμί Ἴθπι ηὰ- 

[οεπίες αι! Γαίπτος Ιπιρεάϊαπί, Ποπε αἰῖα Ίαπι {αοίο ϱἳ 

αΡ{ο]μίος {ο]]απε; Ἰ1άᾳμε εβ αιοά εχρ]απαίοτε {εΓε]]1Ε, 

πηπο [οιμοεί αὓ Ηἱρροοταίε ἀ4ε παίωγαε ορεγίδ5 Γεγπιοπθπα 

που οτεἀεπίες Πεσ,. θεά Ώρας οοπιπιεη[αγ]ϊςᾳ ἵπ φαίθαθ 

4ε [Υπιριοπιαίαπα οαυ[ ἀι[ραίο, ἰοῖας ἴε [εγπιο ἀῑίσει-- 

{ες α πι οοη{εοί8 ει, οπιπῖα 1ά ρεπας [γπιρίοππαία, φαἱ- 



940 άΠΠΟΚΡΑΊΟΣΣ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Εά. Οµασ:. ΤΝ. [515. η Κ4, Ρα, γ. (508. } 
συμπτώματα, περὶ ὦν νῦν ὁ λόγος ἐνέστησε. καὶ γὰρ ὁ 

τῶν ὤτων ῥύπος ὑπ ἐκείνης γίνεται καθαιρούσης ἐγκεφάλον 

τὰ περιττώματα, καὶ ἡᾗ βὴξ ἕνεκα τοῦ παθαρὰς ἐργάξεσθαυ 

τὰς ὡδοὺς τῆς ἀναπνοης ἐδείχθη γενοµένη, καθάπερ γε καὶ 

ὁ λυγμὸς καὶ χάσµη καὶ σκορδονισμὸς, ἐκκρίσεως ἕνεκεν 

περιιτωµάτων. ἔγια δὲ τῶν εἰφημένων κατὰ τὴν προκειµέ- 

νην ῥῆσιν οὐδὲ συμπτώματα ὕλως ἐσεῖνι ὡς καὶ ἤἥ τε άνα-- 

πνοὴ καὶ ἡ καθ ὕλον τὸ σώμα διαπνοή. δεδήλωται δὲ ὑπ 

αὐτοῦ περὶ μὲν τῆς ἀναπνοῆς, ἔνθα φησίν᾽ πνεύματος εἴσ- 

οδος, ἔξοδοο. περὶ δὲ τῆς διαπνοῆς ἐφεξης, ἔνθα πάλιν 

ἔγραψε, τροφῆς καὶ πνοῆς. σιάλου δὲ γένεσις ἐν τῷ σιό- 

µατι τῶν προνοητικὠώς ὑπὸ τῆς φύὐσεώς ἐστι γένομένων, 

ὥσπερ γε καὶ ἡ ἐκ θωρακύς τὲ καὶ πνεύμονος ἀναγωγὴὴ τῶν 

πτυέλων. εἴθηται δὲ καὶ περὶ τούτων ἐν τῇ προκέιµένῃ 

ᾧίσευ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν, στόματος σιάλου ἀναγωγή. καὶ 

χρὴ τὸ μὲν, στόματος σιάλου, καθ ἑαυτὸ προεγέγκασθαι» 

τὸ ὃ᾽ ἀναγωγὴ μετ αὐτὸ προσθέντας τοῦ πτυέλου, τάχα 
μὲν ἁμαρτηθέντορ ευὐθυὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώταυ τῶν ἀνει- 

Ῥας Ῥταείεης Παρείαγ ογβίῖο, α παίυτα ε[εοίγῖοθ ΠιάΠΕΤΟ 

ο[ιεπάοπίθ, ΑΙΣΙΠΠΙ Παπ(πθ [οτάες αἳ Ί]]α, εεγερτί εκ- 

οτοπιεηία ριγραπίαε, οοἱραπίατ. Τμ[λαι φποφπθ, αἱ {[ρί- 
{ας 1ίποτα επιαηατεπίασ, Ποτί ο[εη/[απι ες ααεπιαΚ-- 

πηούάμπι εἰ Πηρα]ίας οἱἳ ο[οιίαίίο εἰ ραπά[οιμ]αίίο, ρύτρα- 

ΠΠΘΗΙΟΤΙΠΙ θχρε[1επάογΙπη οα[α ργογεη]μηῖ, ΑΙ ποππα]]α 

ΙΠ Ρτοροβία ογαΙοηθ ἀῑοία Ἠεηια {γπιρίοπιαία ΟΠΙΠΙΠΟ 

Γαπί, υἱ τε[ρἰγαΙο οἳ Ῥεγ ἰοίμπ οοἵρις ἁ[]αίίο, ΑΒ 

1ρ[ο νογο ἆε τε[ρΙγαιῖοπε εχρ]ἰοαίαπι εἰ, αρὶ αἲξ, Γρίσίας 

ἀπίγοϊίας, εχίτας; 4ο ἁπ[]αίίοπε απίεπι ροβετίαςς αρί 1ε- 

χαπη ΓοΥ1ΡΠΕ, α πιεί εἰ [ρϊχαιοηπϊ,. ΑΙ [α]ναο ἵπ οΓ6 

βεπεγα[ῖο ΙΠίεγ εα, 4παθ Ῥγογ]άο α παϊατα Πιαηί, οοπΠΗ- 

ΠΊΘΥΠΛΗΣ, «ποπηαάσιοάιπι οἱ [ραιϊ εΧ Ρεοίογε αἰᾳπα ῥριι]-- 

ΊηΟΠΕ Υθ]εοίίο. Όε Ἰοο γετο εί ἵπ Ριαε[εηΙῖ ρατίε ρε 

Ἠαοεςο νετὺα ἀῑοίαπα εΙ: οπἱ5 {[αἱναο τε]εοίῖο οἳ ορογίεῖ 

αμίάει οχἱ [αίνας Ῥεν [ο Ῥχοίθχτθ, Ἠαπο ΥοσεΠΙ 8 Ηί6Ιη, 

τε]εοείον Γεραταίίπα αἀάϊία Ίαο ἀῑοίΙοπε, /ριεὶ, Ύ1πάο {ΟΥ- 

{α[ς αιιἶάεπι Παιῖπι αἳ Ππ]ο α Ργῖπιο ΠΡχαπίο ν]αίο ρτ- 
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[ ς ” / ’ ’ 3 - 

γβάφων ὑπὸ τοῦ πρώτου βιβλιογράφου, τάχα δὲ αὐτοῦ 

τοῦ “/πποκράτους παραλιπὀντος, ὡς ἂν ἑαυτῷ τινα ὑποτύ- 

πωσιν γράφοντος, οὐ πρὸς ἔκδοσιν σύγγραμμα. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ 
- -- . , Γον ; 3 ” 

τῇ τἐλευτῃ τῆς προκειµένής ῥήσεως γεγραμμένον οὐ τοῦ 
” - ’ ’ ’ ων 2 3 ’ . 3 { 

αυτου πανταπασι τρὀπου τοιὀνὸ ἐστί. πάντα τὰ εἰρημένα 

πᾶσι τοῖς εἰρημένοις οὐ τοῦ αὐτοῦ τρόπου ἐστίν. ὡς γὰρ 

ἐδείξαμεν, ἔνια μὲν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων µόνων 

γίνεται, τινα δὲ ἐπὶ µόνων τῶν νοσωδῶν διαθέσεων, ὥσπερ 
ς π , να , ” . 

ὁ) αὖ πάλιν ὑπ᾿ ἀμφοτέρων ἔνια, παὶ τινὼ μὲν αὐτῶν µόνης 
τῆς φύσεώς ἐστιν έργα. }ραφόντων δὲ τήνδε τὴν λεξιν τῶν 

ἐξηγηιῶν πολυειδώς ὀλίγον ὕστερον αἱ γραφαὶ λεχθήσον- 

ται. νυνὶ δὲ πρὀτερον, ὅσον ἐθ᾽ ὑπόλοιπόν ἐστιν ὅλης τῆς 
ς / 2 2 Ν ’ ιό ’ ὧε ΄ 

ῥήσεως, ἐν ᾖ τὰ φύσέως έργα κατέλεξεν, ἐξηγήσομαν. 

ὃ. 

[516] (609) Οὕρου ἄφοδος καὶ φύσης καὶ ταύτης τῆς ἑτέ- 
ϱης τροφῆς καὶ πνοῆς καὶ τοῖσι Ώήλεσι, τούτοισι καὶ 

κατὰ τὸ ἄλλο σώμα ἑδρώτές, κνησμοὶ, σκορδινισμοὲ καὶ 
ὕσα τοιαῦτα. 

ΠΟ εκεπιρ]ατῖ; Γογία([ε εἰ, αὖ 1ρ[ο Ηιρροογαίε Ρταθθγπιϊ [ατα 

εΠ, πἱροίε ααἱ ΠΡΙ 1ρᾷ απαπάαπι νε] ἀε[σηαίίοπεπι εἳ 

ποἩα Ἠβρταπι 1π γι]σιᾳθ εἀεπάππι οοπ{[οτϊρετεί. Ἐκίτεπια 

απίεπι 1]]α νετρα ΠΟΠ ε]ηδάεπι ΟΠΙΠΙΠΟ πιοᾷί 1 ΠΡΙ νο- 

Ἰαπί, ΄ οπιπῖα {[ο]οεῖ επιππεταία Ποπ εοἀεπι 1Π οπιμΙΡας 

ἀῑοιῖ5 {[ε πιοάο Ἠαάβετθ, ἴι επῖπι ο[ιεπάῖπιαδ, ποππια]]α 

[οἱ16 τεείε να[επίῖριςδ, απβεάαπα [οἱ Ιαπσιαεπῖριςδ, αιεπῃ-- 

αἀπιοάσπα ταγ[απι αα πἰγίδᾳπε εγεη]ιηῖ; επι εκ Ἰιβ 

α]ηία [ο] παίπταε ορετα [ωπί. Ἐκρ]απαίοτίρις αιιίεπα 

νατίε Ίαεο Υετρα [οτιβεπίῆβιςδ Ρρααἱο Ρο[ γναγῖας ΘογΗΠι 

Ἰεοίίοπες ΤεοΙίαρο. ΊΝΙπΠο Υετο ΡΓΙµ5, (ιο εκ {οίο [ΕΓΠΙΟΠΘ 

αἆ]μμο τε[ίαί, 1Ώ 41ο Ἠαίηγαο οροτα τεσεη[εί, εχρ]ίοββο, 

1Υ. 

}ιοιίι ἀε[εοιοπὶς εἰ [αιως εἰ λμ]ις πμιγίμοφμε αἰἰποπίας, 

εε [ρίτίας εἰ [επίπίς. Ἐε ἵπ αἰἷο «ΟΤΡΟΥΕ [μάογες, [οαί- 

Ῥϊτμς, ραπάἰεμίαείοπες εἰ φιιαέςµπφμε Πι]ιαπιοᾶι [ωπὲ. 

σΑΙΕΝΌ5 ΤΟΜο ΧγΙΙε ΕΑΒδ 1. 8) 



943 . ΙΠΠΟΝΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΟΙΝ ΣΤ 

μα, Οµατί, ΙΧ. [διθ, ι ΚΕ. Ῥοῇ,. Υ. 509.) 
Γράᾳουσι μάς καὶ ταύτην τὴν λέξιν ἄλλοι ἄλλως, αλλ 

ἐχω καὶ χῦν τὴν τοῖς πλείσιοις ὁμολογουμένην 7ραφὴν, ὕλη 

τε τῇ κατὰ τὴν ῥᾳσιν διανοίᾳ συμφωνοῦσαν, ἕν τε τοῖς 

ἀκριῤέσι τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων εὑρισκομένην εἱλόμην. 

ἔστι ὃ᾽ ὃ νοῦρ αυιῆς τοιοῦτος, ὥσπερ ἐπὶ τῶν προειρηµέ- 

γων συμπτωμάτων ὄργα φύσεως αὐτοδιδάκτου διῆλθεν ἐπὶ 

ζωσήβία τοῦ ζώου. γενόμενα, κατὰ τὸν αυτὸν τρόπον καὶ 

νῦν οἴρου καὶ ἀφόδου καὶ φύσης διττῆς ἐμνημόνευσε καὶ 

τροφῆς καὶ. διαπνοῆς καὶ τῶν τοῖς θήλέσι ζώοις ὑπαρχόν- 

των µόνοις, εἴι έφεξης ἑάρωρωκ τὲ καὶ κνησμῶν καὶ σκορ-- 

δονισμῶν. Ἡ τε γὰρ δι οὕὔρων διάκρισις ἐὰν ἄναμνησύ ᾗο 

ὅπως γίνεται, θαυμαστὴν ἐνδείξεταί σοι πρὀνοιαν εἰς τὰ 

ζώα, τῆς τὲ τῶν νεφρών κατασκευῆς ἕνεκα καὶ τῆς τῶν 

οὐρητήθων ἐκφύσεως, ἣν ἐκ τῆς κοιλίας τῶν νἐφρών ἴσχου- 

σιν, ἔτι τὲ ἐπιθεμάτων, ἃ τοῖς εἰς τὴν κύστιν ἐμφυομένοις 

στόµασιν αὐτῶν ἐπίκειται, τοῦ τε μυὸς, ὃς ἀνάλογον τῷ 

κατὰ τὴν ἔδραν σφιγκτῆρυ περιῤέβληται τῷ τραχήλῳ τῆς 

κύστεως, ἐπὶ τούτοις τε τῶν ἄλλων ὅσα μικρότερα μέν ἐστυ 

Φογ]ριιπέ [απο Ίναιο ογα{Ιοπεπι αλ αἱτετ, Ἰεγιπι 66ο 

οἵ Ιεοιῖοπεπι Ἠοο Τειπρογχθ” α Ρ]ητίραδ Ῥτοραίαπι εἰ ἰοίί 

νοΥΡΟΤΙΠΙ Γεπίοηίίαε οοηρτιεηίεπι αἴηααο ἵπ νείϊα[] σαΠ]-- 

ρατἴσαιιε εχειηρ]αγίριι5 τερετίαπι ἀε]οσῖ. Ἐ]ας νενο [επ[ς 

τα]ῖς εΠ: αποπιαδησάτιπα ἴπ Γαρεγῖας ροβιῖς Γγπιρίοπια[ριις 

παίιγαθ [πο ἀ][εῖρίίηα εἀοείαε ορετα αἆ απ]πιαϊἰ Γαἱ1θιη 

{αεῖα πανγαν]ϊ, οοάεπα Πιοάο εἰ Ιπ Ρταε[εηΙῖ υτίμαια, ἆε- 

]εοίίοποπι, ἀπρ]σοπι Παϊίαια οοπιπιοηιοταν1{, Ίίεπι εἰ αἱι- 

πιοηίαπι οἱ ἁ)Π]αίἴοπεπι εἴ αᾳπαε ἵπ [οἱ {οπιπεί σεπεγῖ5 

ππἰπιαπίρας Ἱπ[απές  Ῥοβσα ἀείπεερ οἳ [πάογες εἰ [σα]- 

Ρίμς εἰ ραπάἴοι]αίῖοπςς. Ἐτεηίπ ἠτίῃαε Γεογεῖῖο, Π, 4ο 

πηοίο Παι, τεσοογζα [μις Γαενίθ, παϊταβί]επι ΗΡί 1Π γερεπα]β 

απίπιαπ{1ρας ρτονιζεμίῖαπα ἹΠπαϊσαδίι ϱἳ τοπ [αὐτίσαθ 

οαυ[α οἱ αππαγίογαπα. πεαίπαπα οΙρ]ηῖς, παπά εΧ ΤΘΠΙΙΠΙ 

νεπ!γίοιῖ Ἰαβεπί; εἰ ορεγοπ]οτίΙα, «1ο πιθα[ΙΠΙΠ ο[οιι- 

15 ἵπ νε[σαπι Γ[ε[ε Ππ[ετεμίίριας Ἱπιρο[ία [απ εἳ πηα[οιι 1 

απἵ αβΠγίοίοχίο Ίπ [εῖο ΡοΠίό ργοροχίοπε γε[ροπάεις, 

νε[σααο οο]]ο οἰγοιιπιάαΐις εΠ; εἰ αἴοτιπ, «ας πιῖποχα 
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τούιων καὶ ἦττον Θαυμαστὸ, πτοσαύτην ὃ᾽ ἔχοντα χρείαν 
εἰς τοὔργον, ὡστὲ εἰ μὴ τὸν τρόπον τοῦτον ἅπαντα κατὲ- 

σκείαστο, μοχθηρώς ἂν ἡ οὐδ ὅλως ἐγένετο τῷ περὶ τὴν 
τῶν οὕρων διάκρισίν τὲ καὶ κένωσιν. ὡσαύτως δὲ καὶ τα 

κατὰ τὴν ἄφοδον, ὕπερ ἐστὶν απόχρισιν τῶν περιττῶν τῆς 

τροφῆς, παρεσκευασµένα τῇ φὖσει κατα τὴν τῶν τροφίμων 

ὀργάνων κατασκευἠν, ἐνδείκνυται τὴν εἰς τὼ ζώα πρόνοιάν 

τε καὶ σοᾳίαν αὐτῆς, ἃ σύμπαντ ἔχεις ἐν τοῖς περὶ χρείας 

µορίων εἰρημένα. νυνὶ ὃ᾽ ἀρκεῖ τῶν κεφαλαίων ἀναμιμνή- 

σκειν µόνον. ἔνιοι μὲν οὖν ἑκάτερον τῶν ἐν αρχῇ τῆς προ- 
κέιµένης ῥήσέως γεγθαμµένων ἀναγνόνιες αὐτὸ καθ ἑαυτὸ 

μόνον οὔρων, αὐτὸν ἐνταῦθα καὶ αποπαθηµάτων μνημονεύειν 

φασίν. ἐἔνιοι δὲ συνάψανιὲς ἀμφύτερα τὴν ἄφοδον τῶν 

οὕρων, ὕπερ ἐστὶ τὴν κένωσιν, ἕκ τῆς λέξεως δηλοῦσθαί 

φασιν, ὡς εἰ καὶ οὔρου ἔκκρισιν εἶπεν. οὗτοι τοίνυν ἐν 

αρχ ιῆς ῥήσέως ἔγραψαν κύπρου καὶ οἴρου ἄφοδος, ὡς εἰ 

καὶ οὕτως εἴρητο, κύπρου καὶ οὔρου πένωσις, ὥσπερ δὲ 

αι]άεπι [απί εἰ πηῖπας αἁπϊχαπάα, {απίαπι Υετο αἆ τεπι 

οομβοἰεηᾶαπι ορί α[[ετοπίία,  πέ ΠΙΑ Ίππο ἵπ πιούσπα 

οπιη]α [ἰταοία εἰεπί, Ῥτανε απί πι]]ο εἰἶαπι Ραείο υτίπα 

[εοεγπὶ εἰ εναοιιατΙ Ρο[εί. ΄ Παπά αἰίεν εἰ ᾳἩάβε αἆ ἆε- 

1εοιίοπεια αἰηεπί, Ίου ε[ 4ιιαε αἆ εχοτεπιεΗίογαπα ο δί 

αΓἱάογΙπα εχρι[οπεπα, α Παϊίαγα οοπεηῖς πηἰγ] 1ος Ἱπ- 

Πτιαπιεη]9 Ραταία [απί, 1ρβμς ειδα απ]ππα]ία ρτονίἆεπ[ἶαπι 

8ο [αριεηίίαπ ἀεπιοπ[γαπ!ί, Ύµάαε οπιπία Ἰπ Ἠυτῖς ἆςᾳ π{ιι 

ΡαΓΠεπ]ΑΥΙΠ οεοπαργεµεη[α τερετῖαδ; ΠΙΗΟ νετο οαρΙϊ8 [ο- 

υπο ρεν[γΙπχί[ε [αμ ΠΕ. Ἀεππρε α]άθιη ΙΙΓΘΠΙΩΙΙΘ νο- 

οεπα 11ο Ἠυ]15 [εγπιοπ]5 [οπρίαπι, Ἱρίαπι ρει [ε [ο]απα 

Ἱεσεπίες, Ἰοι, αρίαπι Ἠου οσο εἰ βΠεγοογῖ ΗεΠΙοπθΠα 

{αοετε ἱταάαπί. ΘΟμάαπι τωγ[αθ απηρα νοσε» εορι]απίες 

4ε]εοίίοηει Ἠγ]ηπαθ, Ίου ε[ι εναοιαἰΙοπεΙα ρε; Τρία νετρα 

Πρπ][οατϊ ἀῑοπηε, Ρετίηἆε αἰφιε Π εἰ υγίπαε ΕΧΟΓΕΙΙΟΠΕΠΙ 

ἀῑχι[ει.  Πβίας 11 [εεπιοπῖς 1ΠΙο [οἱρ[εταπΕ, Πετοογίθ 

εἰ Ἠγίπαε ἀε]εε[ῖο, ασο [ Ίία ἀῑοίαπι ε[Πεί Πετοοτῖς εἱ ατί- 

πας εγναοµα[ο.  Ύεταπι απεπιαάπιοάσπα οἱιβῖ τεοτεπιεπίᾳ 

ο, 
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τῆς τροφῆς πἐριτιώµατα Θαυμαστὴν οἴκονομίαν ἔχει κατα 
τὴν διάκρισιν, οὕτω καὶ περὶ τὴν τῆς φύσης ἀπόκρισιν 
ἑκατέρας, τῆς τὲ κατὰ τὸ αἀπευθυσμένον ἔντερον καὶ τῆς 

διὰ τοῦ στομάχου γινοµένης, ἣν ἐρυγὴν ὀνομάδουσιν, ἥτις 

φύσεως ἐμφαίνεταί τι πρύνοια πρὸς ἔκκρισιν ἑκατέρας 

«πῆς φύσης ὁθμωντων τῶν ὀργάνων ἐν οἷς ἀθροίξονταυ, 

φαίνονται ἐκκρινύμεναι, κἂν ὑπνοῦντες τύχωσιν οἱ ἔχοντες 
αὐτὰς, κἂν ἐν καταφορᾷ καὶ καταλήψει καὶ λιθάργῳ καὶ 

κάρῳ καὶ παραφροσύνη καὶ βαθεῖ κώματι. παραπλησίως 
ὃ᾽ ἂν εὗροις τέχνην τῆς φύσεως, εἰ µαθοις ὅσα περί τὲ 

τὴν τῆς τροφῆς οἰκονομίαν καὶ τοῦ πνεύματος ἐργάξεται καὶ 
τούτων ἔτι [617] μᾶλλον Θαυμάσεις, εἰ γνοίης ὅσα τοῖς 

θήλεσιν ἕνεκα τῆς κυήσεως ἐτεχνήσατο. παραπλήσια δὲ 

αὐτοῖς ἐστὶ καὶ τὰ καθ ὅλον τὸ σώμα, περὲ τὲ τὴν τῶν 

ἑδρωτων ἔκκρισιν καὶ κνησμοὺς καὶ σκορδονισµούς. ὀνομά- 
ἔουσιν μὲν οὖν κνησμὸν τὴν διὰ τῶν ὀνύχων ἐπιβολήν τε 

καὶ κίνησιν, ἣν ἐπὶ τῶν ὀδαξουμιένων μορίων ποιεῖται τὰ 

ζώα «φύσευ καὶ τούτου πᾶσιν ὑπάρχονιος αὐτοῖς. ἐθεάσα- 

πιγαδί]ο αγΠοἰαΙη 1π Γεοεγπεπᾶο ρχας [ο Εεγαπε, Πάει 

4ποφ1α 1 ΠΙΥΙΙδ1ς {Παΐις ΓεογείΙοηθ, ἵάπ ε]ας αιῖ ῥες 

ἠπτε[πτιπα Υθοίαπα, «ᾶπι εἶας απϊ ρος σα]απὴ εκρο[ίίς, 

4πεπα γηοίαπα νοσβηῖ, παϊίήχαο Ῥγον]άεηΗα οοπ/[ρίοϊίας, αἆ 

εχἰγιάοπάυπι πίταππηε Παπ ἀπῃταποπίϊς, 1π απίρας 

οο]Πριίας, ἀπ[ασεπ βαν, Εἰαίας οπίπῃ Ἠος εχοεγπὶ ἄερτε- 

Ἰεπάεν εἰ ΠΠ ἀογπιϊαπί 1 αι 119 γερἰείῖ Γαπί εἰ { ἵπ 

{οπι πι Ῥγορεη [ας Ἰαραπίας, εἰ { οαἱαἱερῇ, νείεπο, {ο- 

Ροτε, ἀε]Ιγίο οἳ ρτο[απο [οπιΠο οοχγερἰῖ ΠπΠί, Άεπιε Ἱπ- 

νεπεγὶς εἰῖαπι παίιγαθ ατίοηι, Π ἑα οαποία ἀῑάϊοειΙδ, 4 αθ 

1 αἀπϊηϊ[απάο αἰπιεπίο αἴηιπο Γρίπία πιασμίπαίαν, ΕΙ 

Ίοημο αἀλιιο πῃαρῖν ἀεπιταῦεινῖ6, {ἱ οπηπῖα Πογεγίδ, ϱ1ᾶθΘ 

Ἱπ Γεπιῖηῖς οοποϊριεπάϊ {οείτι οαυ[α πιο]ία ε{ι. Πἱῖ Επιῖ-- 

Πα [απί οἱ ᾳάε ΙΠ {οίο ΟΟΙΡΟΙΘ αἆ [αάογεδ εχοεγπεπἆος, 

αἆ [οα]ρίας, αἆ ραπάἱοι]αίίομθς ρεγπαηῖ, Ὑοσαπί αιαίθιπι 

[εα]ρίαπι, ΓΓΙοἱίοποπα πποϊιπᾳιθ Ῥες πηρες ο[εοίαπι, ᾳαοά 

1π ρτυτ]επίῖρις ρατίῖοι]ς απ]πηα]ία παϊυταίεν {αοϊαπι, 1ὰ- 

ᾳπε ἵπ 1ρ[ς οπΙπίραθ τεροπαπίαν,  γάΙβΙ6 φπἰάεπι αἱ ἆι-- 



ΚΑΙ ΤΑ 4ΙΠΝΟΊ ΕΙΣ ΑΤΊΟΌ ΣΠΟΜΝΗΜΑΝ. Ἅ«οἡς 
Εὰά. Οματί. ΙΧ. Γο17.] ΓΕ. Βαρ, Υ. (5090.) 
σθε οὖν καὶ πρώην, ἠγίκα τὴν αἴγα ζώσαν ἀνειέμνομεν ἐγκυ- 

µονα οὔὖσαν, τὸ καταδεδεµένης αὐτῆς ἐξαιρεθὲν ἔμβρυον, 
ὕπως ἐπὶ τὴν γῆν κατατεθὲν πρῶτον ἐπὶ τῶν τεττάρων 

ποδών βαδίζειν ἐπεχείρησεν, οὐδενὸς αὐτὸ διδάξαντος ἕνεκα 

βαδίσεως ὑποτεθεῖσθαι ταῦτα τὰ μύρια, καὶ μικρὸν ὕστερον 
ἀποσεισάμενον τὴν πἐρικειµένην ἔξωθεν ἑαυτῷ περιττὴν 

κατὰ τοῦ δέρματος ὑγρότητα, καὶ μὲτ ὀλίγον αὖθις ἑνὶ τῶν 

ποδὠν τας πλευρᾶς κνησάµενον, ἐφ ᾧ καὶ πάντες οἱ παρὀν- 
τες ἀνεκράγετε, πρῶτον μὲν ὅτε τὴν ἴασιν εὗρεν αὐτὸ τοῦ 

συμπτώµατος ἄνευ τοῦ διδαχθῆναι, δεύτερον δὲ ὅτι διὰ 
τοῦδε τοῦ μορίου δύναται μόνου γενέσθαι, καὶ τρίτον ὅτι 

κατὰ τόνδε τὸν τρόπον. ὃ δὲ σκορδονισμὸς τοιοῦτον μέν 
ἐστι σύμπτωμα κατὰ πάντας οἶμαι τοὺς μῦς, οἷόν περ ἐπὶ 

τῆς χόσµης Ἠίνέταυ µύνοις τοῖς περὶ τὴν κάτω γένυν, 

ἐδείχθη ὃ᾽ ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰιίαις, εἴ τί 

7ὲ µέμνησθε, καὶ τοῦτο κενώσεως ἕνεκα τῶν ἐν τοῖς µυ- 

σὶν ἀτμωδῶν πὲριττωμάτων ὑπὸ τῆς φύσεως ήινόμενον. 

ὁρᾶται δὲ ἀδιδάκτως αὐτὸ καὶ τὰ βρέφη καὶ τὰ ἄλλα ζώα 

σπα, αααπα νινεηίοπι οαρταια ρταν]ἆααι ἀίΠεοαγεπι, {06- 

ἲα9 εχ Ἱρία Ισαία εχἰταοίας, πἲ Ἰαπιὶ ἀερο[ίις αμαἴπος 

Ρεάῖρις απιρα]ατο Ιποερετῖί α ἨΠ]]ο εἀοοίμδ, απηρι]απά1 

οαυία Ίαεο ε[[ε οογροΓί [αβ]θεοία εἰ ρααἱο Ροβετίας [αρεχ- 

ναομιπα ἨΠΠΙΟΓΕΠ1 «41ο εις ου] εχίεγῖα οἱγοιπηΓι [8 

εταί, εχοι/[ΓεγΙέ,, αἴφιε 1{εγπι ραμ]ο Ρο[ῖ πο εκ Ρρεᾷῖριθ 

οοβας ΠΕΙ [σοα]ρ[ετΙέ, εκ αιιο ΥΟ5 ΟΠΙΠΕ5 Ρταε[εηἰες εκ- 

εἰαπιαν]ῇῖς, Ρα ααἶάεπι ααοά Ίρ[ε [γπιρίοπια[ῖθ πιθ- 

ἀε]απι αμίαιε ἀοοίογτε Ιπγεπεγί, {[εεππάο ᾳαοά ρε Ίου 

ΠΠΕΠΙΡΥΗΠΙ {ο]ηπι 14 Ποσί Ρο[εί, ἱεγίῖο αιιοᾶ αἆ Ἠπο ππο- 

ἀμπι, Αί ραπάϊεα]αίο ἴαῑε απ]άεπαι 11 οΠΙΠΙΡΗ5, τα ῬΡαΐο, 

πημ[ου]ῖς [πιρίοπια ο, αππαίε ἵπ ο[οΙίαίίοηε [ο]15 ΙΠΓεΓΙΟ-- 

τ]5 πιαχ]]]αο 1ηυ/{οιι]15 αοο](ῖ. Ἰπ Πνῖδ αὐμίεπι 4ε ΓΠπιρίο- 

πιαίαπα οαυ{15, { ΠΠΕΠΙΟΣΙἱΕΥ πιοάο ἰθπεῖῖ, ενασιαπάογαπα 

ἵπ πιο] Ἱαλπο[οταπα οχογεπιεηίογαπι οαππ[α εἳ 1 α 

ηαίυτα Πεγί ἀειποπ/[ίτανίπιας: Ἱπίαπίε απἴει εἰ τε]]αια 

απ]πια]ία 1ά ῄπε ἀοοἰχῖπα {ασεχο οετηΗπίαγ, Ἠαεο Ιία(με 

οπιπῖα οἱ «παεοπμ(ὰθ ο 1ρῇς ἀἱοεραπιας, ααοπιαάπιοᾷσιη 



946  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ4ΗΠΙΙΩΝ ΣΤ 
Εὰ. ματι. ΙΧ. Γ217.] Εά. Βα[,. Ῥ. (509.) 
ποιοῦντα. ταῦτ οὖν ἅπαντα καὶ ὕσα σὺν. αὐτοῖς εἴπομεν, 

ὥσπερ καὶ τὸ ἀποσείσασθαυ τὴν ὑγρότητα, μικρὸν ἔμπρο-- 

σθεν ἐπὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀνατομίαν ἐρίφου λέλεκται, θαυ- 

µαστήν τινα τῆς φύσεως ἐνδείκνυται πρύνοιαν εἰς τὰ ζώα, 

καθ ἣν ὑγιαίνοντά τε φυλάττεται-καὶ νοσοῦντα Θεραπεύεταυ. 

Φ. 
νθρωπου ψυχὴ ἀεὶ φύεται ἄχρι Θανάτου. ἡν ὃ᾽ ἔκπυ- 

θωθῇ ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡ ψυχὴ, τὸ σώμα φέρβεται. 

ΛΖαντείας δεῖ μᾶλλον 1 τινος μεθόδου, καθ ἥν εὑρή- 
σει τις ὅ τὶ ποτε σημµαίνειν βουληθεὶς ἔγραψε τὸ φύεται. 
δύναται μὲν γὰρ ἀκούεσθαι καὶ τὸ γεννᾶται, καθάπερ ὃ 
᾿4σκληπιάδης ὕστερον ὑπέλαβε, δύναται δὲ καὶ τὸ αὐξάνε- 

ται, δύναται ὃ᾽ ὥσπερ τινὲς ἤκουσαν, αντὶ τοῦ διασώδε-. 

ται, τροφῇ καὶ ἀναπνοῇ χρωμένων ἡμῶν. ὕὅσοι γαρ οἴον- 
ταυ τὴν ψυχὴν εἶναι πγεῦμα, διασωξεσθαι λέγουσιν αὐτὴν 

εἰ οχοιιΐετε ἨΠΠΙΟΓΕΠΙ Ῥαμ]ο απίε θε Ἰοεάο Ῥεν ἀῑ[Πεοίίο- 

ΠΕΠΙ εχἰταςίο ἨΒΥΓΗΝΙΠΙΙ5, αἀπιγαρί]επι απαπόαπι παίατας 

εἴσα απ]ιηα]ῖα Ργονιάεπίῖαπα Ἰπάἶσαπι, Ῥεν παπι εί [οουπάα 

να]είπά(πα. Γγαεπίία οοηΓετναπίς εἰ αεσχοἰαπἰί]α ΠΙοΥΡο Ἱ]- 

Ῥεναπίιτ. | 

ἨΠοππίπϊς απίπια /Γεπιρεγ Ργοάιμοῖεμγ μ[οιιε αἆ ππογίεπι. οἱ 

αμίεπι ἰβπε[οαξ, [πιμί οµηῃ ΠΠΟΥΟΟ εἳ απἰππϊ εογρις ἀε- 

ρα[οἴέμγ. 

Γἱν]παίϊοπε ροίῖα5 ορια ε[ αππαπι αἰἴπα ππεἰ]οᾶο," 

οι αἴιααι Ιπίε]Ιρεγο ααἱδρίαπι Ρο[ΠΕε, απἰάπαπι Πρπίβοαγα 
νο]επς Ηἱρροεγαίε [οπρβϊ Ίου νετραπι φύεται, 1ά εβ 

Ῥτοάμεϊεμγ: ῥΡοϊε[ι επῖπι Πρηπϊβοανα εἰ ῥεπεγαίμη, [οι 

Α/οΙερίαάες Ῥο[εσίμφ εχἰβἰπιανίί: Ῥοίε[ νεγο Πρηϊβοατε 

εἳ αιιβ είν Ροίεβ; εἰῖαπι, αἱ αιϊάαα Ππίεεχεγαπί, Ἰάεπι 

{οπ8το αιοά σοπ/εγραῖμγν Εἱπιεπίο αἱ τε[ρἰταϊοπα ποβθῖφ 
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” - » ΄ ” ε, - “ π ἔκ τε τῆς αναθυμιάσεως τοῦ αἵματος καὶ τοῦ κατῶ τὴν εἰσ- 
πνοὴν ἑλκομένου διὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας είσω τοῦ σώ- 

µατος, οὐκ ἄδηλον ὃ᾽ ἐσιὶ καὶ ὡς οὐδὲν ὧν εἶπον ἀποφή- 
Π : 3 , ς 2 4 », 

νασύαι δυνατον ἡμῖν ἐστι ὁδιατεινοµένοις, ως αληθὲς εἴη, 

μὴ πρότερον οὐσίαν ψυχῆς ἀκριῤῶς ἐξευροῖσιν. εἰ μὲν οὖν 
“ 3 - όλο , ς Π υ , » - 
ὥσπερ ἐν τῷ περὶ ἑβδομαδων ὁ γραψας το βιβλίον ἐπείνυ 

σαφῶς ἀπεφήνατο περὶ ψυχῆς οὐσίας, οὕτως καὶ κατ ἄλλο 

τι τῶν ὁμολογουμένων γνησίων /πποκράτους συγγραμμάτων 
ἄλ 3 ’ ό- . ευ , ως ς ἦν εἰρημένον, εἶχον ἄν τι κάγὼ λέγειν περὶ τοῦ φύεται ῥή- 

η π 3 »ς , ” , μα , ε / 

ιατος. ἐπεὶ ὃ ουὐδαμόθε τῶν γνησίων βιῤλίων /πποκρα- 

της ἀπεφήνατο [2185] σαφώς, ὃ τί ποτε σηµαίνει τὸ φύε- 

ται ῥῆμα. πρὸς δὲ τὸ τοῦτ αἀγνοεῖν ουὐδ᾽ αὐιὸς ἐμαυτὸν 
πέπεικα ψυχῆς οὐσίαν ἐπίστασύαι βεβαίως. ὅτι μὲν γὰρ ὁ 
ἐγκέφαλος αἰσθήσεώς τε καὶ κινήσεως τῆς καθ. ὁρμὴν 1γε- 

µών ἐστι τοῖς τοῦ ζώου µορίοις ἅπασιν, ἐν τοῖς περὶ τῶν 

“Ιπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμά ιποδεδε - ϱάτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων αποδέδειγµαι. πὲ 
/ - 

πεισµαι καὶ πρός Ίγὲε τούτῳ τὸ κατὰ τὰς κοιλίας αὐτοῦ 

π{επρας, ΟμΙοππφιις επῖπη απίππαπι ΓργΙίαπα ε[[ε ορη{εηῖ, 

ἀρίαιι εἰ ες [απσι]η]5δ Ἰα]ία εἰ εκ αὖτε 1πίγα «οτρδ τ6- 

{ρΙγαΙΙοπο Ῥεν α[ροίαπι αγἰετίαπ αάάποίο, οοπ[εγνατί 16- 

Παπίαν. [ιά νεγο οἱ Ἰπ αρετίο εΠ, ητ]] οοταπι, αιδς 

ἀῑπί, πο Ρο[ε ἵαπφιαπα τεγαπι Πί, οοπίεπἀεπίε εΠΙιη-- 

οἶαγθ, ΠΙ[Π ργίας απ]ππαα [αρβαπίῖαπι οχοι]βίε οοπιρεΓίαΠι 

Ἠαβεαπια. ΒΡτο[εοῖο {, τί 1π Ἰργο ἆε Γεριπιαπίδ αποίοῦ 

1]]ε πιαπ]{ε[ιε 4ο απῖιπαο Γαββαπίία ἀπογα]ί, [πο εἰ ἵπ α]ῖο 

απορίαπι ἀπάπΡΙοπίες εσιπίο Ηϊρροογαίι Ἠρχο ἀῑοίιιη 

Ἱπνεη]τείασ, αλοιῖά ρίαπε Ἠαβεγεαι, αιποά 4ε Ίοο νεχβο, 

}τοάμεῖεκγ ἀῑοῖ Ρο[εί; ααοπίαπι Υετο πα[ημαπι 1π Ἱερτῖ- 

απ] νο]αππϊπῖρις Ηἱρρουγαίες οἶαγο οχρ]σαντέ, αιΙάπαπι 

Ἰου νετραπι, ργοάμµοιωγ, ΠΡὶ νεΠί, ῥρταείετ 1 ᾳποά πιά 

Ι6ΗΟΥΟ, Ἠθ(Πθ απίπιαο [αρ[απίῖαπι βγη]ίεν [οινε παϊμί Ρεγ- 

[παάεο. Ἀέπιρε οεγεβγΗπη Γεη[ας νο]ιπίατίαεφαο πηοἰἹοη]5 

Ῥγ]ποίρεπι οαυ{απ ε[[ο οιωπίῬακαπε αῑῖς ραγίου]ής ἀἰβτίρασνε, 

Ἰπ Ηῃτῖ ἆε Ηἱρροοναί Ῥ]αϊοηίδᾳπε ἀεστε[ῖς ο[ιεπάίπις, 

1]αά ρταείετεα ρετ[μα[απι Ἰαῦθεο, Γρϊτέμαν 1 ε]ως οανῖδ 
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πνεῦμα (510) πρὠτόν τι τῶν ὀργάνων εἶναι τῶν ψυχικῶν, 
ὅπερ ἦν µοι προπετέστερον ἀποφηναμένῳ ψυχῆς οὐσίαν εἰ- 
πεῖν. εἴτε δὲ ἡ ὕλη τοῦ ἐγκεφάλου φύσις ἐκ τῆς τῶν τετ- 
τάρων στοιχείων κράσεως εἰς τοιαύτην οὐσίαν ᾖἦλδεν, ἢἢ ἰδιό-- 

τήητος, καθ ἣν αἰσθήσεώς τὲ καὶ πνήσεως τῆς καθ ὁρμὴν 

αρχηγὸς ἔσται τῷ ζώῳ καὶ δηλονότι καὶ µνήµης τὲ καὶ νοή- 

σεως, εἴτε τις ἄλλη δύναμις ἀσώματος ὑπὸ τοῦ δηµιουρ-- 
γήσαντος ἡμᾶς ἐντέθειταί τε τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ χωρίζεται πά- 
ιν ἀποθνησκόντων, οὐθεμίαν ἔχω απὀδειξιν βεβαίαν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς αποφἠναμένους τι τούτων ἡγοῦμαι πλεονεκτεῖν ἐμοῦ 
προπειείᾳ μᾶλλον ἢ σοφίᾳ, καὶ μέντοι καὶ περιττὸν εἶναι 

νομίζω τοῖς ἰατροῖς ἐπίσιασθαι ψυχῆς οὐσίαν, αρκεῖ γὰρ 

γινώσκεσθαυ τοῖς τὴν ἰατρικὴν τέχνην λογικῶς µεταχειριζο-- 

µένοις ὡς ἡ κατὰ φύσιν κρᾶσις αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ 
κατὰ τὰς κοιλίας αὐτοῦ πνεύματος ἄχρυ περ ἂν διασώζη-- 

ταυ, ζῆν δυνάµενον τὸ ζῶον. ἐὰν δὲ ἤτου τὸ κατα τὰς κοι- 

λίας πνεῦμα διαφθαρῇ παντάπασιν ἢ τῆς κατὰ φύσιν κρᾶ- 

Ρο[βίαπι ρτϊπιαγίαπι ε[ε απῖπιαο Ἱπῃτηπιεπίαπα, αιιοπ αἲ 

απΠἴπιπο [αρ[απίίαπι ο[ο ἀϊσθγεπι, πι]μῖ Ίεπιετο Ιπο]]παβαϊ 

θΠΙπΙας. Ῥ]ὶνο αεί ἰοία οεγευνὶ παίπγα εκ απαίαον εἰε- 

πηΘΏίογαπι ἴεπιρεταίίοηο αἆ εαπι [αρβαπίῖαπι νεἰ ρτορτῖε- 

ἰαΐοπα τεάαεία Πί, Ρεν απ [εη[α5 πιοίαδηαε νοἱαπίαγ 

1π απ]πια Ργίπιας αιοίος Παρεαίαν οἱ ππεπιογίαα {[οἱ]1οεῖ 

εἰ 1Π{ε]]ϊσοπιῖας, [νο απαεαπι αἰία νὶδ ΟΟΙΡΟΥΕ νασαη5 α 

ΠΟ(ΙΙΤΟ οοηάΙίοχο οΘΓεΡγο Ἱπατία Γον]! αἱ ΠΙΟΓΙΕΠΗΡΙΙ5 απ]-- 

Ὠ]α]ῖρας χοσσᾷαξ, Πι]ίαπι Ἠαο ἆθ το βγπιαπαι γαἴΙοπεΠι Ἰ18-- 

Ῥεο; «απῖηπ εἰ «ο ααἱ ἆ4ε Ίοο ααἰάᾳπαπι α[πγπιαγαπί, αἲι- 

ἀαοῖα πιασῖς «παπι [αριεπίῖα πορῖς απίεσθἆεγε οχἰ[ιπιαπις. 

Οείεγαπ πιεζ]οῖ αποφιια [προγναοιιαπι ἆε απίπιαο ΓαῬ[απ-- 

ἵἷα ποιΙιῖαπι ε[[ο αγλίίτογ, Φα ει επίπι αγίοιι πιθισαπι 

οι γαἴίοµο ἰγασίαπίίριις 1]]ιά ποί[ῖο, αποαά [οἰ]]οεί 1ρῇιι8 

οεγερνῖ αο [ρίγ]ίας 1π ο]ας βπῖριδ οοπ{επ1, Πααγα]15 ἴεπι-- 

Ρετίε Ἰπν]ο]αία [εχναῖας, Ὑ]νετο Ρο[ς απῖπια!; ἩΠ νεγο 

οοπίεηίας [ρίγα απ ρτογ[απι οοτταρίας {[ απί α παϊι- 

χα11 επιρεγαίητα Ίπα ΟΙΠΙ εα 4ἴῑαε 1π οετεΡτο εΠ Ιοηβίιπια 
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σέως ἐπὶ πλεῖστον ἑκεραπῇ μὴ μετὰ τῆς κατὼ τὸν ἐγκεφαλον 

ἀκολουθῆσαυ. ταῦτα 7ὰρ γινώσκων ὁ ἑατρὸς τῆς τ εὐκρά- 
σεως καὶ τῆς Ὀπιάρξεως ππρονοήσετρυ αξὶ κατα τὰς εἰρημέ- 

νας μεθόδους ὑφ ἡμῶν, ἕν τε τοῖς ὑγιεινοῖς καὶ τοῖς Όερα- 
πευτικοῖς ὑπομνήμασι, ἃς ἔδειξα πάσας /πποκράτην πρῶ- 

τον εἰρηκότα. διὰ τοῦτ οὖν οὐδὲ γνησίαν νομίζω τὴν 

προκειµένην ῥῆσιν εἶναι, παρε}γεγράφθαι ὃ᾽ ὑπό τινος 
ὥσπερ καὶ ἄλλας οὐκ ὀλίγας. ἴσως δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

Θεσσαλὸν ἀθροῖσαί φασι τὰς ὑπογραφᾶς τοῦ πατρὸς εὑρόντα 

γεγραμµένας ἐν χάρταις τὲ καὶ διφθέραις καὶ ὄελτοις, καὶ 

τοιαύτας τινὰς παρεντεθεικέναι ῥῆσεις. τῶν μέντοι γρα- 
ψάνιων ὑπομνήματα τοῦ προκειµένου βιβλίου τινὲς ἀντὶ 
τοῦ βελτίων γίνεται τὸ φύεταί φασιν εἰρῆσθαι. γίνεσθαι 
δ᾽ αὐτὴν ἐν τῷ χρόνῳ βελείονα νοµίζουσε τοῖς προνοουμέ- 
φνοις ἐπιστήμης τὲ καὶ σοφίας, ἆλλ οὔτε ἰατρικὸς ὁ λόγος 

οὐ) ὁμολογῶν τοῖς ἐπιφερομένοις. ὅτι γὰρ ἐπὶ τῆς οὐσίας 
αὐτῆς εἴρηταυ τὸ φύεται δῆλον ἐκ τοῦ φάναι ἢν ὃ᾽ ἐκ- 

ἀϊ[οε[Πετῖέ, πιοτίεπι ποεοε[αγ]ο [επ]. Ἠαεο ασπο[οεπς πιε- 

ἀῑσεις Ιρίογαπι Ῥοπας {επιρεταίιγαθ ἄο ῬετπιαηΠομί [οπι- 

Ρει οοπ/{α]εί, πιείμοάος α ποΡβῖδ 1Π οοπιπιεηίατ]19 4ε ἴμεπόα 

Γαη]ϊαίο εἰ ἆε πποτβοταπι οιταῖοπε ἰγαβ]ίαν  Ῥετ[εαιεΠς, 

ᾳυαθ ΟΠΙΠε5 ΠΗἱρροογαίεπι Ῥτϊπιαπι ἀοουῖ[[ε πιεπιογανΙπια5. 

Ὁ µαπιοβγεπι πεφιο Ιεριιπιαπα απο ε]αο ε[ε ραγ]ει]απι 

οεη[εο, [εἆ αἨ απο, πῖ Ρ]Ιεγαδᾳιιο αἶῖαδ, {αϊ[ε Ιπίεγρο- 

Πίαπ. Εοτ[αη νετο οἱ εἶας Παπ Τ[ε[α]απα ραίτῖς ταἆες 

ΔΠΠΟΙαίΊοΠε8 οο]]εσ][ε α]πΕ, Ίπ εἰιατῖῖς εἰ οοσῖῖ εἰ ἴαλρε]-- 

19 ϱα5 παοίαπι εἰ Ἠα]ας σεπεγῖ αμασάαπι ρατίίοι]ας 1π]θ- 

οἵ[ῇο, ἸἈοππα]] [απο ααῖ οοππηεηίατία 1Π Ρτοροβίαπι Ἱ]- 

Ῥτιπι εἀϊάεγαΠέ Ῥγο Ἰ νεγρίδ, γγοάμεϊειγ ππε[ίογ, με 

Γοτιρίαπι {με οοπ{επάππέ; Ἱρίαπι νετο Ρτοςθεπίο αθἰαίθ 

Γοἴεπίῖας 4ο [αριεπίϊαε Ιπουιπιβεπίῖρας πιε]ίογεπι εναἆεχθ 

ατραἰταπίατ. ΔΙ πεπε αἆ πιεφῖομΠι ῬογίΙπεηθ [ΕΥΠΙΟ ει 

πεφιε 15 ᾳπαε [εφπαπίας εοπ[εΠίαπους, Ὠαπα ἆε 1ρβις 

ΓαῬ[ίαπίϊῖα Ίου νετραπι, ῥγοάμοίμγ, ἀῑοείαπι ε[[α, εκ «ο 
οοπβαί, ααοᾷ ἀρίε Γαρ]εοῖίε, Π νετο Ισπε[οαί τιΏᾶ ουπι . 
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Κά. Οἶνατί, ΤΧ. [519. 519.] Κά. Βα[. Υ. (510.) 
πυρωθῆ, ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡᾗ ψυχἠ τὸ σώμα φέρβεται. καὶ 

δόξειε ὃ ἂν ἐκδείκιύσθαι τὸ ἐκπυρωθῇ ῥῆμα τὴν οὐσίαν 

τῆς ψυχῆς ἡἠγεῖσθαι τὸν “/πποκράτην τὸ ἔμφυτον εἶναυ 

Φερμὸν, ὃ καὶ τῶν φυσικών ἔργων αἰτιᾶται πολλαχόθι. µέ- 

γιστα ὃ᾽ ἐνταῦθα κινεῖται δύγμα διαπεφωνημένον καὶ αὖὐ- 

τοῖς τοῖς φιλοσόφοιςι ἔνιου μὲν ἡγοῦνται οὐσίαν εἶναι ψυ- 

χῆς τε καὶ φὐσέως, οἱ μὲν ἐν τῷ πνεύµατι τιθέμενοι τὴν 

ὥπαρξιν αὐτῶν, οἱ ὃ᾽ ἐν τῇ τοῦ σώματος ἰδιότητι. τινὲς 

δὲ οὐ μίαν, αλλ ἰδίαν ἑκατέρᾳ τὴν οὐσίαν εἶναί φασι καὶ 

οὐ σμικρῷ δέ τινε διαφερούσας, ἀλλ ὕλῳ τῷ γένει, ὅπου 
γε καὶ τὴν μὲν τῆς φύσεως φθαρτὴν εἶναι ἡ)γοῦνται, τὴν 

δὲ τῆς ψυχῆς ἄφθαρτον. Αριστοτέλης μὲν οὖν καὶ Πλά- 

των ὑπὸ μίαν προσήγορίαν ἀμφοτέρας [519] ἄγουσι τας 

δυνάμεις, οὐ μύνον ᾖ λογιζύμεθα καὶ µεμνήμεδα ψυχὴν 

καλοῦντες, ἀλλὼ καὶ τὴν ἐν τοῖς φυιοῖς, ᾗ τρέφεταί τε καὶ 

αὔξεται καὶ διασώζεται, µέχρι περ ἂν ἐν τῷ χρόνῳ ἕη- 
ϱανῦῆ, τοῖς «Σεωικοῖς ὃ᾽ εθος ἐσιὶ φύσιν μὲν ὀνομάξειν 

ΠΙΟΥΡΟ εἳ απ]πια οογρᾳθδ ἀερα[οϊίατ. Αἰααὶ νεντρυπα Ἠου 

ἴρπε[σαι ἀμάίσατο νἰἀείαν εκ Π1ρροσγαιῖς Γεπίεπίῖα, απῖ- 

πη8ο Γαρ[απίῖαπι οα]ογεπι ε[[ο παἴαγα]οπα, 4 ποπ πα [ατα] πα 

ορετυνη πην] 11 1π ]οοῖς αποίογεπα εἴΤε {εβαιαν, Μακίπιαπι 

Νετο Ίου Ίοσο Ρ]αοϊίαπι αριἰαίιατ, 4ο απο εἰ Ἰπίεν ΡΗ1]ο-- 

6ορ]μος ἀ[Πεπ[ο ε{[ι. ἨΝοππαΙ απἰάθπα απαπι ε[[ο απίπιας 

ηαίμγαε(αε [αρβαπίῖαπα αγρηναμίατ, αλα ἵπ Ερίσίία, αλ 

1Π οογροτῖς Ῥτοργίείαίο εαθ οοπ[[ιεχο Παἰπεπίθ. Οωαῖάαπι 

νετο Πο. παπα, Γεά Ρτοργίαπι 4ο [εραταίαπι ἨΙγδηαθ 

Γαρβαπίίαπι ε[ε, πθο ῥαγνο αιιοάαπι ΙΠίεγνα]Ιο, [εὰά Ιοῖο 

δεπεγα 1πίεν [ε ἀεττο οοπῄγππαπί; Πᾳπϊάσεαι Παίηγας ΟΟΥ-- 

τιρί]οπῖ οὐποχῖαπα, αΠίπιας νογο Ἱπποτίαίσπη ε[ο Γα8-- 

Παπιϊαπι ατρϊταπίαν,  Αγιβοίιε]ες [απο αἴαπε ΕΡἰαΐο ππα 

αρρε]]αίϊοπο πίταιπ(αε Ῥοϊε[ίαίοπι οοπιρτεμεπάιηῖ, ἩἨΟΠ 

ο8Πι Ἰιοάο, αιια ταἰ1οοἰΠαπιΙΓ αἴαιπε τοοογάαπιΙ ή, αΠΤΠΙΕΙΗ 

νοσοαπίεδ, {Γεά εἰϊαπι 6απι οιια ἵπ ΠΙτρῖριι εΠ, οΎπα εἰ 

αἰαπίας εἴ ογε[οαπί εἰ [εγναπίάν, οποαά ἱεπιροτῖς ΙοἩρίῃ-- 

αατἰαίο οοπη[απιίαε εχαγε[οαηί, Φίοῖοογαπι αὐίειη πο ε[ῃ 
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Γὰ. Οἶνατι, ΙΧ. [519.] Ἐὰ. Ῥα[. Ύ. (510.) 
ᾗ τῷ φυτὼ διοικεῖται, ψυχἠν δὲ ᾖ τὰ ζώα, τὴν οὐσίαν 

αμφοτέρων μὲν τίθενται τὸ σύμφυτον πγεῦμα καὶ διαφέρειν 

ἀλλήλων «οἴονται ποιύτητι. ἔξηρύτερον μὲν γὰρ πνεῦμα τὸ 

τῆς ψυχῆς, ὑγρύτερον δὲ τὸ τῆς φίσεως εἶναι, δεῖσθαι ὃ᾽ 

ἄμφω πρὺς διαμονὴν οὐ τροφῆς µόνον, ἀλλὰ καὶ αέρος. 

"καὶ ὅσοι γε τοῦ δόγματος τούτου ποµίζουσιν ἠγεμόνα τὸν 

Ἱπποκράτην }εγονέναι, καθάπερ ἓν τῷ περὶ ἑβδομάδων εἴ- 

ϱΗται, τὸ φύεσθαι λέγουσιν εἰρῆσθαι κατὰ τῆς γινομένης 

ἐν αὐτοῖ προσθέσεως ἐξ ἀμφοτέρων τῶν οὐσιῶν, τῆς τε 

τροφῆς καὶ τοῦ αέρος ὡς ἐναργώς φαίνέτας, κατὰ τὴν ἑχα- 

τέρου χφρείαν ἐπιστάμεθα. Οδέδεικταυ γὰρ ἡᾗ μὲν ἀναπνοὴ 
τὴν συμμετρίαν τῆς ἐμφυιου Θερμασίας φυλάττειν, ἡᾗὶ δὲ 

τῶν σιτίων προσφορὰ τὸ διαθῥέον τῆς σωματικῆς οὐσίας 
ἀναπληροῦν, καὶ εἴπερ εἶδός τι τοῦ σώματός ἐστιν ἡ ψυχἠ, 

προσηκόντως ἂν λέγοιιο φύεσθαι µέχρι τοῦ Θανατου. εἰ δὲ 

ἐστιν ἑτέρα τις αὐτῆς οὐσία τῆς φύσεως, ἣν Αριστοτέλης 

μὲν ὀνομάδει θρεπιικὴν, ἐπιθυμητικὴν δὲ Πλάτων, ἆληθὲς 

ἂν εἴη τὸ εἰρημένον, οὐκ αληθὲς δὲ ἐπὶ τῆς διανοητικῆς 

ΠβΙΗΤαΠΙ νοσαγε, απα [τρες ταριΠίΗχ, ΑΠΙΠΙΗΠΙ ΥΕεΤΟ «πα 

Ἀπ]ρηα]ῖας ἰγ]ήδᾳααο νεγο [αὐ[απίῖαπι ἀπσεπῖίαπι Γρ]τίαπα 

Παιπυπί ἀἴ[εγτγεαμε Ἱπίετ [ε αια]ίαίε αγρναπίαν: παπα 

ΠοςῖοΓεπι απΊπιας [ρίτίαπα, ἸαπΙάίοτειη απΐεπι ε[[ο Ἠηπία- 

188: ΠΙΓΙΠΊΠΙΕ αιίεπι πί Ρεγπιαπεαῖ ἨΠΟἩ αἰπεηίο [οἱαπ, 

{Γεά εἰῑαπι εὔτο 1Πά1ρειε. ΕΒί αιΙοαπᾳπθ Ἱ]αδοε ἆεογαί 

Ῥτίπείρεπι Ἡἱρροοσγαίεπι {μϊῇο ορἰπαυίας, αἱ ἵπ Ἠρτο 4ε 

Γεριιπιαῖ ἀῑοίιιπι «Π, Ίου νεγθιπι, ρτοάμοίι, ἀῑοίιπα 

ε[ἴε α]απί 4ά Ἱπβαπταίίοπε, 4παε ἵπ 1ρῇ5 Πί εκ πίταφιιθ 

{Γυρβαπα, απγεπΙ [οἶ]οεί αἴηπε αξτῖο, αἱ ενΙιἀειίετ αρ- 

Ῥατεί εἰ αἰγίακημα πΠΠἰαίοπι οοσΠο[οιπις: αἰβί παπιαπα 

τε[ρ]γαἰἴοπεπι Ἰηβεπ]ῖ οα]ογῖ5 ΠΙΟΔΘΓΦΕΙΟΠΕΠΙ [ογναια, οἱΡρο-- 

ΣΗΠΙ ΎεΤΟ α[ΓαΠΙΠΙΟΠΕΠΙ «ΟΙΡΟΤΕΚε [αρ[απίϊαε, ααοά ἀεία- 

Ρίαπι ο[ι, τε[αγοῖτε, ἀεο]αγαίιπι εΠ, Αίᾳαε { οογροεῖς 

απαεᾶαπι [οτπνα απίπια ε[ί, Ίατο [απο Ρρτοάιοί π[απε αἆ 

πιοτίεπι ἀῑοετείην. Αί  α παίυτας παπι Απίβοίε]ες α-- 

ΊγΙοεπι, αρρεἰγίοθιη Ρἰαϊο ποπηῖπαί, αἰιετα φωαεάαια 1ρβιις 

Γεπίεπίῖα Π1, νεταπῃ [απε ᾳποά ἀῑοίαπι ε[ι {πεγ, [εὰ ἆς 
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Ἐά, ΟΊατε, ΙΧ. [519.] Εὰ. Ῥα[. Υ. (510.) 
φυχῆς. ὕτι μέντοι τὸ ἔμφυτον Θερμὸν, ὦ μάλιστα ἀναφέ- 

θε τὰ σωματικὰ τῶν ἔργων ὁ Ιπποκράτης, ἐκπυρωθὲν οὐ 

µόνον οὐκ ἔστι δυνάµενον τὰς ἐμπροσῦεν ἐνεργείας ἐπιτελεῖν, 

οὐδὲ τρέφειν ἡμᾶς, ὕπερ ἦν αὐτῷ κυριώτατον, αἀλλὼ δια- 

φθείρευ τὲ καὶ τήκευ καθάπερ τὸ πῦρ, εὔδηλόν ἐστι τῷ 

λόγω σκοπουµένοις ἡμῖν καὶ τας ὑπὸ τῶν διακαὼν πυρετῶν 
συντήξεις τοῦ σώματος ἐναργώς ὁρῶσυ. περιλελειμμένης δὲ 

κατὼ τὸν εἰρήμένον λόγον ἅπαντα τῆς τρίτης ψυχῆς ἢ ὃυ- 

νάµεως ἢ ὕπως ἂν ἐθέλης ὀνομάδειν αὐτὴν, ἣν ὁ Πλάτων 

ἐκαλει θυμοειδῆι καὶ περὶ ταύτης ἄμεινόν ἐστιν εἰπεῖν ἕνεκα 

τοῦ μηδὲν ἔτι ὑπολείπεσθαι κατὰ τὸν περὶ ψυχῆς λόγον. 

Φερμασία μέν τις ἔμφυτος ἐν ἧπατι περιέχεται, «αθ᾽ ἣν 

αἷμα γεννᾶται" Ὀερμασία δὲ ἑτέρα πλείων ἐσιὶ, κατὰ τὴν 
καρδίαν εἰς Θυμοῦ γένεσιν ἡμῖν δοθεῖσα. καὶ γὰρ χρεία 

τούτου τἰς ἐστιν, ὡς ἓν τοῖς περὶ τῶν /πποκράτους καὶ 

Τ]λατωνος δογμάτων ἐπιδέδεικται. δεῖται μὲν αὐτὴ ἡ 9ερ- 

µασία τῆς τροφῆς, ἡ ὃ᾽ ἑτέρα τῆς ἀναπνοῆς. οὕτω γὰρ 

ὀνομάδειν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς τὴν διὰ τῶν αρτηριών 

οοβιίαἰτῖοε απΠΙπια νεγο 1 ἀῑοί ποη Ρροἰενῖ. ΊἈοπιρο φποά 

παπα οα]1άππα, οι ΠΙαΧΙΠΙΟ ΟΟΥρογεα ορετα Ηιρροσγαίες 

πἱριῖτ, Ίσπειπι {αοίμπι, ποπ [οἱαπι Ῥγίογα ΠΠΠπετα οβῖγε 

ΠΟΠ Ῥο[Πί, Γεὰ πεφαε οοτρι5 ποβγαπη αἶεγα, «ιιοᾷ 1ρβας 

οταί Ργππατίαπα  ο[ΠοΙαπα; πιο οοπίτα ρετάαί, αἴηιε ΠΕ 

Ισηῖς, Παιε[ασο]αί, πορῖ ταϊῖοπα οοπίαπιρ]απίῖριας αἱ ο0Γ-- 

Ρον εἰᾳαα!ῖοπες α ρετιτεμῖρις {εργίρις [αείας ενιἀεπίεν 

οεγπομ ρα αρετίμπα εΠ, Ύεταπ «μπι 1Π ἰοῖα Ἠπο Ἰα- 

Ῥιία ογαίίοπα [θγί]α απίπια Ῥταειεγπιϊ[α ΠΕ, νο [αοι]ίας, 

[νε υἱοάπηε εαπι ποπιΙπαγθ νε]ῖδ, ιαπ Ρ]αΐο Ἱχαομηἶατη 

αρρε]]αν]ί οἱ ἆο Τρία αἰᾳιι]ά ἀῑοετο [αίΤις Ππενί, αἱ η] 

Ῥγασίεγοα 1π [ΕΓΠΙΟΠΘ ἆε απίπια ἀῑσεπάιπι τεπημαίαγ. 

ζαἱος [απο ααϊάαπα παϊαγα]δ, ρε αιιεπ [απριαῖς ογθαίας, 

ΙΠ Ίεοοτο οοΠ (πείς οβἱοΥ εἰῖαπα α]ίου 1π οοτἆο ΠΙα]ΟΥ 

1Πο[ι αἆ Ίταπι εκοϊἰίαπάαπι ηΟΡΙ5 ἀαἰπδ: παπι εἰ Ίρπας αἷ- 

ἆαπι [ας ει, ταἱ ἵπ ἨΗρτῖ ἆο ἨἩρροουτα[ῖ Β]αιομῖραιιε 

ἀεογεῖῖς εκρ]ΙοανΙπηαδ. Εί Ἰ]ο απ]άεπι οαἱοι [ρίγαίίοπα 

ορεί, αἰίει ἀ1ΙαίΙοπε, Ιία οπῖπι ΠιθᾷΙοΙ νοσαγθ Π108 ϱ]ὶ 



ΚΑΙ Γ41ΙΠΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΛΠΝΗΊΙΙ Σ. ο 
Εὰά. Ομασί, ΙΧ. [519. 550.] Γὰ. Ῥα[. Ύ. (510.) 
γινομένην καθ ὕλον τὸ σῶμα διττὴν ἐνέργειαν, ἔκπέμπου- 

σῶν αἰθαλῶδες περίττωµα κατὰ τὴν συστολὴν, ἑλκουσών δὲ 

τὸν πέριξ αέρα κατὰ τὴν διαστολήν. 

στ. 
Ἰοῦσοι Σύντροφοι ἓν γήραὶ λείπουσι καὶ διὰ πἐεπασμὺν 

καὶ λύσιν καὶ αραίωσιν. 

Οὐ περὶ πασών ὃ λόγος αὐτῷ νῦν τῶν συντρόφων νό-- 
σων. ὀνομάξζουσι ὃ᾽ οὕτως τὰς ἐκ πολλοῦ χρόνου κατὼ τὸ 

σῶμα τῶν ανθρώπων διαμενούσας. οὔτε γὰρ φαίνεται τοῦτο 
γινύμενον οὔτε αὐτὸς ἀγνοεῖ σαφώς ἐν ἀφορισμοῖς εἰπών " 

οἱ πρεσβῦται [250] τῶν νέων τῷ μὲν πλεῖστα νοσέουσιν 
ἧσσον, ὕσα δὲ αὐτοῖς χρόνια νοσήματα γίνεται, τὰ πολλὰ 

συναποθνήσκει. προσθεὶς ὃ᾽ ἐν αυτῷ τῷ λόγω τὸ τὰ πολλὰ 
καὶ μὴ παθύλου ποιησάµενος τὴν ἀπόφασιν, ὡς ὅσα χρόνια 

νοσήματα γίνεται [τὰ πολλα ] συναποθνήσχκει, δῆλός ἐστιν 

ἀαρ]ίσεπι 1Π ἴοίο ΟΟΥΡΟΙΟ αΓΙΕΓΙΑΤΙΠΙ αΟΠΙΟΠΕΠΙ, {α]1σΙπο[απα 

εχοΓΘΙΠΕΠΕΙΠΙ Ῥαγ οοπΙρΓε[Ποπεπα εχρε]]οπίίαπα, αὔγεπι γεχο 

οἴτοαη{α[απι ρετ ἀΙΠεπίοπεπι αἰίταμεπίῖαπα, 

ΤΙ, 

/Ηογδὶ [πι πιγιεί ἵπ [επεοία γεἰγιφιμιμπὲ εἰ μετ πιαίµτα- 

εἴοπεπα εἰ [οἰμείοπεπι εἰ ταγεΓαεξίοπες. 

Χου ἆ4ε οπιπῖρας οοπημίτ]1 πιοτρῖς Ηιρρουτας [ετ- 

πιο ε{: 1α γΥετο εο5δ αρρε]]απί, αιῖ ]οπβίπᾳαο {επιρογθ 

Ἱοπιίπαπι οογροτα Ἱπ[ε[απί, 1ά επῖπι αοοϊἆἀετε ποη ορτηῖ- 

ἴαχ, πε(πε ρίυπι αεί οἶατο 1π αρ]οσϊ[πιῖς ἀἰοεπίεπη: 

ΓεΠες αᾳηᾶπι Ίάγεπερ ΡΙεγΗππ(θ τατῖας αερτοίαπί; φπἱοιη- 

4πε νετο 1ρῇφ ἀῑπίατηϊ πιοτρὶ ενεπῖαηῖ, [αερὶᾶδ ΟΟΠΙΠΙΟ- 

ταπίασ, {βίας απππῃ 1Π Ἠου [ΕΙΠΙΟΠΕ; [αερίως, αἀθτἀετῖε, 

ηεφυε απ]νετίο Ῥρτοία]ετ]έ, «αποιίᾳαε {[ο]εεί ἀῑπίατηοἙ 

ΠΙΟΣΡΟ8 ΟΟΠΙΠΙΟΣΙ, αρετίε ἀπάϊοαί {ε ποπημ]]οδ απίε [επαπα 
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Εὰ. Οἶαγι. ΥΧ. [520.] Εά. Βα[. . (510. 14.) 
εἰδὼς ἔνια λυύμενα πρὸ τοῦ Θανάτου. ίνα τοίνυν ἐστὶ 

ταῦτα, καθαάπερ 7ὲε καὶ τίνα τὰ μὴ λυύµενα πρὸ τοῦ ὅα- 

νάτου, διὼ τῶν ἀφορισμῶν αὐτὸς ἐνεδείξατο γράφων ὧδε" 

Δράγχου καὶ κὐρυζαι τοῖς σφόδρα πρεσβυτέροισιν οὐ πεπαί- 

γονταυ. ψυχρών οὖν ἐνταῦθα μινημονεύσας δῆλός ἐστιν ἔνια 

τῶν θερμών συγχωρών λυθῆναι δύνασθαι κατὰ τὴν τῶν 

πρεσβυτέρων ἡλικίαν, εἴ γε τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐσεὶν 

ἰάματα, σπάνια γάρ ἔστυ ταῦτα καὶ τὰς γὲ κεφαλαίας τὰς 

Θερμὰς, ἑτεροκρανίας τὲ καὶ γεφρίτιδας τὼς τοιαίτας, ἔτυ 

τε αρθρίτιδας, . ὅσαυ πάνυ Θερμὴν ἔχουσι τὴν διάθεσιν. 

οὗτος μὲν οὖν ἐκ τῆς τοῦ γήρως κράσεως γινόμενος ὁ τρό- 
πος τῆς λὐσέως ἓν τῷ μέρει τῶν πεπασμῶν ἐστι, δηλοῦντος 

τοῦ πεπασμοῦ πᾶσαν αγωγὴν εἰς τὴν σύμ- (5611) µετρον 
κρᾶσιν, ὡς ἐπὶ τῶν πεπαινοµένων ἐδείχθη καρπών. ἑτέρους 

δὲ δύο. τρὀπους ᾿προστίθησιν ἔτι σπανιωτέρους τοῦ πεπα-- 
σμοῦ, τὸν τε Κατα τὴν ἁαραίωσιν καὶ τὸν αμϕιῤόλως εἰρη- 

µένον, εἴτε κατὰ τὴν διάλυσιν εἴτε κατὰ λύσιν ἀποῦσαι χρή. 
γίμεταυ δὲ . οὗτος ἐξ αὐτῆς τῆς σωματικῆς οὐσίας ποινῆς 

πηογί6ια ἁ1{[Γο]νΙ οοδιο[οςγθ,. Ομίπαπα Ισίίαν Επί 1Π1, 4πεπι- 

αὐλοά απ εἰἶαπα οπίπαπι απίεθ ΠΙΟΓΙΕΠΙ ΠΟΠ αβειηίες, Ἰπ 

αρμοτί[μηῖς Ἱρ[ο, ραϊε[εοΙῖ Πο [οπίρειε: ταποϊίαίον εἰ στα- 

νεάίπος 1π ναϊάε Γεπῖογίρηςδ Ποιι ππαατο[ουηῖ. Τσαν ᾳααπα 

1 [ριάσγαα πιεπιϊπεγί, οοπβαϊ εί 1ρ[απι οοποθἆςγε 108- 

ἀαπι εκ οαἰ14ῖ5 ἵπ [εμῖογὶ αθἰαῖο Ρρο[ε ἁῑ[]οινΙ, Ππαπϊάειι 

οοπίταν]α οοΠ[γαγίογπι ΠπιοάΙοαπηῖπα [απί,  Βατὶ απίθπα 

[απί, τί οα]]άαε οερµα]εαε οἱ μείεγοσγαπῖας νοσα({ϊ ἀο]ογεβ 

οαρῖιῖ εἰ τοήιπι οα]Ι4ἱ  α[οοία οἱ απιϊοι]αγο ἀο]ογες, 

φπἱσαμ( Πε εκ να]άο οαἰῖάα αΠεοίίοπα οπυ]απίαν. ΄ Πίο απ-- 

ἀοπι εκ [εποοίαε Ῥγογοεπίεις ἴεπιρεγαίατα [ομα[ίοπῖδ πιο8 

1Η{6Υ πια (ΙταΙοπ ες ΤεροΜΠΙΣ, ππααταοπε [οἰ]ίοεί οπΙεΠὰ 

αἆ πιεάίοσγο. {οπιρογαπιοηίάια αἀοίίοπεπι βσηϊβοαπία, αϊ 

1 πηα[αγο[οεμίῖ Ρας {γαοίρις οοη[ρίοίίασς αἱο απίεπι ἆῑῑος 

αἆμιιο ταγίογε οοποοσοΙΙωπῖ πιοάος αἀ)ίοΙί οἳ ρε γαγεί[α- 

οἴἴοηεπι αἱ θςπα φπὶ απιδίσιια ἀῑοίαςδ ο, [νε Ρεν ἁΠ[οια-- 

οπθπι, [νο ρε [οἱ α {1 ο1θ11 Ππιο[]σογο ορογίοαί. ΕΙ Τε 

αιίοια 1ρία οοἵροτεα Γαρβαπίίαν Ύααθ οπιπίδαδ [αι απ]- 
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Εά. Οµατί. ΤΚ. [Γ5οῦ.] Εὰ. Βα[. Υ. (5149) 
ἅπασιν οὔσης, μὴ ὅτι τοῖν ἐμψύχοις, αλλα καὶ τοῖς αψύ- 

χοιο. απορῥεῖ μὲν γάρ τι πάντως αὐτῶν, ἀλλὰ πλεῖστον 
μὲν τῶν μαλακωτέρων, ἔλαττον δὲ τῶν ἧττον μαλακῶν. οἕ- 

τως γοῦν ἔνιου τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων λύονται, διαφορου- 
µένης τῆς οὐσίας αὐιῶν κατὰ βραχὺ χρόνω πλείονι, καὶ γί- 

γέται τοῦτο τοῖς καλῶς διαιτωµένοις, ὡς ὕσοι γὲ πληρωτικῇ 

διαίτη χρώνται, τὴν ἐπιρῥοὴν τοῖς πεπονθύσι µέρεσιν ἴσην 

τῇ διαφερομένη ποιούμένου φυλάττουοι τὰ πάθη. τρίτον 

δὲ τρόπον εἴρηκε λύσέως τὴν αραίωσιν τοῦ σώματος, ὑπὸ 

μὲν τῶν ἰατρῶν ἐκ προνοἰας γινομµένην, ὑπὸ δὲ τῆς γερον- 
τικῆς ἠλικίας σπανίως, ὕταν ἀσθενεστέρας γινομένης τῆς 

ὀυνάμέως ἰσχνοτέρας τὸ τῆς ἔξέως, ατροφωτέρου δὲ καὶ 

τοῦ δέρματος  ἀραιωθώσιν οἳ πὀροι. Ἠἡμεῖς μὲν οὖν. οὕτως 

ἐξηγούμεθα τὴν ῥῆσιν, αἀεὶ πειρώμένοι τοῖς απὀ τῶν αθῥώ-- 

στων ὁρωμένοις ὁμολογούσας ἐπιδεικνύναι τὰς λέξεις αὐτοῦ, 

τῶν ὃ᾽ ἐξηγητῶν οἱ πλεῖστου πάντα μᾶλλον ἢ τοῦτο πράτ- 

τουσιν, οἵ γε καὶ νῦν ὡς ἐπὶ πάντων τῶν νοσημάτων εἰ- 

θημένου τοῦ λόγου τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι πειρῶνταυ. τού- 

πηα(ῖ5 ααπι Ἱπαπῖπηϊ οοιηπιηῖς ε[ι, ἀπ]αρεπίε: αφυϊά 

επ]πι οιηΠΙπο εκ 1ρῇς ἁβιαϊ, [εά ΡΙατίππάπ εκ. πιο]]1οχ]-- 

Ρας, πιῖπιας εΧ πΙπΙς Πιο] 1ριθ. Τα [απε εἰ αιϊάαπι 

παίυγα αἱ ππιογες ραπ]αἵπι Ἰοηρίογϊ ἴεππροτε, ἁῑία-- 

Ῥεημίε πιαἰετία, ἁἰ[οιναπίαν, Ἰάᾳαε γεοία ν]οίις5 ταίῖοπθ 

πίεη{1ριι ενεηῖε: παπα αιϊ Ιαγρίόγ6 οἱθο Υε[οΙΠΙΗΣ, ἨάΠΙο- 

πεπι α[Πεοιῖς ρατίῖριας ἹπΠαεπίεπα ἀἱβο[ίο. 4ε(ια]επι {αο1θῃ-- 

ἰεδ, α[εοίας [ετναπί. ΤΓεγΙΠι Υετο [οιπϊοηϊῖδ πιο 

πογγαν]ί, σογροτῖς ταγαίοπα, αᾱ- ππεζϊοῖ απ]άεπι οοπ/Γα]{ο 

ε[εσίαπα, α [εηΙΙ απίεπι αεἰαίε ταγο; ομπι Ιαθείαοἰαἰῖς νι- 

τρις, εκἰεηιαίο οογρογί5 Παριίια αἱ πια]ε παϊἰτ]ία ομίε Ία- 

χίογες Πιεαίαςφ ενα[εχΠί. ΊΝο5δ Ἱίαφιε Πο νογρα ΙΠΙΕΓΡΓΘ-- 

ἵαπιασς αππΠχ ΓΕΠΠΡεΥ 1ρβις {ΕΓΠΙΟΠΕς 15, ᾳπιαο 1Π αερτο[ῖ8 

εετηα Πας. οοη[επίαποος ε[[ε ἀεπιοη[βίτατο οοπεσατ; Ρ]α- 

γ]πι απίεπι εκρ]απαίοτε» οπιπία Ροίϊα5 αἰία αὐαιι 14 {8- 

οἴιπί, ο ῖ εἰ Ίου Ίοςο ἴαπιιαπι ἀ6' οπιηῖριι πποχρ]ς {[6Υ-- 

πιοι6 {αοίο οαυ[ας αθγτο πἰμηίατ, Μαρί εἰῖαπι αὐ[αγάα 
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Εά. Ὅμανι, ΤΝ. [590 551.] Εάς Ῥα[, Ύ. (514.) 
των ὃ᾽ ἀτοπώτερα λέγουσιν οἳ τὰ τοιαῦτα πάθη φάσκοντες 

ἐν τῷ γήρᾷ λύεσθαι, τῆς ψυχῆς μὲν οὖν ὀργὼς, φιλαργυ- 

ρίας, δεισιδαιµονίαο» τοῦ δὲ σώματος ἐρωτικὰς διαθέσεις. 

δ' 

”[μσι 3 Π 9 ς , ο 9 
Ίσις, αντινοον, μή ὀμονοξειν τῷ παθει. 

Κω ς ῤ ε 2. δ. 3 ” { ” ι 48 

Οὗτος ὁ λογος ὁ αὐτὸς ἐστι τῇ Ἀυναμει, τῷ ταναντία 
νά 3 ο. 3, 

τῶν ἐναντίων ἰάματα, περὶ οὗ πολλακις ἤδη διείλεγµαι. 

[ή 

1]. 
Δ Δ , ΄ - [ὅοι] Τὸ ψυχρὸν καὶ ἐπικουρέευ καὶ κτείνξυ ὁκόσα ἐκ 

θερμοῦ. 

Εὺς ἀνάμνησιν ἑαυτῷ καὶ τοῦτ ἔγραψε τῆς προειρημέ- 
νης αποφάσεως καθύλου µέρος ὑπάρχον. τὸ γάρ του ψυ- 
χρὸν ἐπικουρεῖ μὲν τοῖς ψυχροῖς πάθεσε, κτείνει δὲ τοὺς 

. 

11 ἀῑοαπί, αι ἵπ [επεοία Ἠα]αδπιοάἱ αΠεοίῖοπε Γεάατὶ 

α]απέ: αὐάπιας απἶάεπα Ἱγαοαπάίαπα, αναγ]απα, {αρε[{1ο-- 

Ώεπ, 6ΟΥΡΟΣΙ5 αὐϊεΠι ααἰοτῖᾶδ Ρ6ΓΙΙΥ 81968. 

γΗ. 

Πεάἰοαείο, οοπἰγαγίπα οοβΙίαςν Ποπ οοπ{επείτε α[}εοιμῖ. 

ΦΟΥΠΊΟ Ἰ[{α εαπάσια Υυἱπ μαρεί απαπι 1]ε; οοπίτατῖα 

οοπἰγαγίοχυπι πιοἰοαιηοηία, ἆθ «ο [αερα Ίαπι ἁ[ρι- 

ἰανίπιας, 

ΥΗΠΙ. 

Σγιρίἁάμπι εἰ αμαι]ἰαξμγ΄ εἰ Μοἰίε φμαεοιπφµε α οα]ιᾶο. 

Εϊ Ἰοο ΠΡΙ 1ρῇ πιοπιοτίαο οαυί[α [οηἱρβί, ᾳποᾷ ΡΓο- 

χίπιας [6η[εμίίας απὶνογ[α] ραι εἴι, Είεπίπι {σίάαπα 

ΓΓιρῖάϊ9 α[Τεοιῖριις ορ](αἰαίας, οα]ἰάος αμίθιι Ππιοχβος {ο]]1{: 
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ΓΕ, Οµατι. ΙΧ. Γδο1]. Γά. Ῥαβ, Υ. (511.) 
θέρμοὺς φοσοῦντας, ἄφ ἑνὸς γὰρ ὡς ἐπὶ παραδείγματος 

ἐπὶ πάντα ταναντία µέτάγειν. χρὴ τὸν λόγον. 

9’. ν 
3η. / 3 ῳ Δ / . / 3 

Οξυθυμίη ανασπᾳ καὶ καρδίην καὶ πνεύμονα ἐς ἑωυτὸ καὶ 
3 ) Δ Ν Ν Δ ) ς ’ ε 4 3 , 

ἐς κεφαλην καὶ τα Θερμὰ καὶ τὸ ὑγρόν. 3 δὲ εὐθυμίη 

αφίησι καρδίην. 

ΑΑνιγματωδέστερον ᾗ λέξις σύγκειται καὶ διὰ τοῦτο καὶ 

ἡραφὰς αὐτῆς πλείονας ἐπδιήσαντυ καὶ ταῖς γφαφαῖς οἰκείας 

ἐξηγήσεις, αληθέστερον δ᾽' ἂν εἴποι τις, οὐ ταῖς γθαφαῖς. 

τὰς ἐξηγήδεις, ἄλλα ταῖς ἐπινοηθείσαις ἐξηγήσέσι προσανα- 

πεπλάκασι τὰς γραφάς. εὐθὺς οὖν ἡ ἀνασπᾷ ῥῆσις τί 

ποτξ΄ ο μμα κατὰ Ἰὴν λέξιν; ἀνασπᾶσθαι τὴν καρδίαν 

καὶ τὸν πνείµονα λέγειν αὐτὸν ὑπὸ τῆς ὀξυθυμίης έξηγη- 

ούμεύα, προσκειµένου δὲ τοῦ, ἐς ἑωυτὼ καὶ ἓρ κεφαλὴν, 

ΠΠ αἩ ἩΠοΟ ἴαπΙαΠΙ εκεπιρ]ο αἆ οπιπῖα οοπίτατία ἱταάα- 

σεγε ΓἐΓπποπεπι ορον{εῖ, 

ΑΜ 

Ἐποαπᾶε[οεπεία αἰιγαλ]ιὲ εἲ ϱοΥ εἲ γμίπιοπεπι ἵπ Γε ἴρ[α ει 

ἵπ εαριμῖ εἰ εαἰίάα εἰ Πιπίάμτπ, «Πιαειία αμίεπι Υεία-- 

χαΐ ϱΟΥ. 

ΟΡίευτε αἀπιοάιπι Ἠαεο Ἰοοι[ο Ῥεγρίεχα ε[ἰ, «1ιο- 

οἶγοα εἰ ε]ις Ρ]αγες Ι6οίῖοπες Ιεοιιοπίβιαδᾳιο οοη{επίαπεας 

οχρ!Ισαί]οιιος Πεοεγαπῖ: Ὑεγῖαδ απίεπι οὐἹερίαι ἀῑκετίε, 

πο Ἰεοιοπίρας εχρ]ἰσαίΙοπες, [εά ρτ]ας οορ[[αίῖς εχρ]απα- 

ἴποπ]ριας οο5 ἀεϊπάε Ιεεῖοπες αΠιηπι[]α εί αοσοπηπιοζα[α, 

Βιαϊΐπι ΙρΙίασς Ίαεο ΥΟΣ, αξιτα[ίεν 1π Ἰοο [ΕΓΠΙΟΠΕ αιῖὰ 

βσπ]ῃσαιὁ Όοχ αἴφιε ῬΠΙΠΙΟΠεΠΙ ΟΡ ἱγαοαπάίαπι αΏταμῖ, 

1ρ[αμα ἀἴεεγε Ἱπ[ετρτείαβίππας ὁ. [εά απάπι Ἠαεο νειρα αἆ- 

Ἰεοία βΑπΠί, 1π [ε 1ρία εἰ ἵπ εαρΗῖ, αἰῖεν Ἠα]αδπιοςί [επ[ιας 

6Α1Ι.ΕΝΌ5δ ΤΟΜΟε Ἁγ]ΙΙο ΡΛΗΒ ΙΠΙο Β 
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Γά. ΟΜας, ΙΧ. [2.1.1 | Κά, Βα[. Ύ. (611.) 
διανοίας ἑτέρας ἔμφασις γίνεται τοιαύτης, ἡ καρδία καὶ ὅ 

πνευμὼν ἀνασπᾷ καὶ εἰς ἑαυτῷ καὶ εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ 

Θερμὰ καὶ τὸ ὑγρὸν, ὄνιος καὶ τοῦ Θερμὰ πλησίον ἀδια- 

νοήτου.  δεριὸν }ὰρ ἐχρῆν ἢ θερμὰ εἰρῆσθαι μᾶλλον. 

ἄμεινον οὖν ἐστιν ἴσως απογνόντα τῆς κατα µέρος ἐν τῇ 

ῥήσει λέξεως, ὡς συγκεχυµένης, ἔκφφρασιν αὐτῆς μᾶλλον ἢ 

παράφρασιν Ἠἢ ὅπως ἄν τις ὀνομάξειν ἐθέκ ποιήσασθαι. 

τοῦτο ὃ᾽ ἀδύναιον γενέσθαι, μὴ κἂν ἕν γ ἔτι τῶν ὀνομάτων 

ἐξηγησαμένων ἡμῶν, ὕπερ ἐστὶ τὸ ἀνασπᾷν. δυοῖν γὰρ δά- 

τερον ἐν ταῖς ὀξυθυμίαις, ἤτου τὸν πνεύμονα καὶ τὴν καρ- 

δίαν εἰς τὴν κεφαλὴν ἀνασπᾶσθαι φάναι ἡἢ τὴν καρδίαν καὶ 

τὸν πνεύμονα καὶ τὴν κεφαλὴν ἀνασπῷν εἰς ἑαυτὰ τὸ τὲ 

θερμὸν καὶ τὸ ὑγρόν. πιθανὸν γὰρ ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἧπαρ 

χωρίων, ὅθεν ἡ χορηγία τοῦ αἵματός ἐστιν, ἀνασπᾶσθαυ 

τήν τε Οερμασίαν καὶ τὴν ὑγρότητα. Φαίνεται οὖν ἐἔναρ- 

γῶς ἐν ταῖς ὀξυθυμίαις μείζονά τε καὶ σφοδρότερον ᾗ καρ- 

δία ποιουμένή τὸν σφυγμὸν ἅμα ταῖς καθ ὕλον τὸ ζῶον 

αρτηρίαις. ἑὔλογον δὲ καὶ τα πληρώσαντα τὴν διαστολὴν 

Ι 

ΙΛΠΙΗΙΙ11, σοτ οἱ ρπ]πιο αἰἰταμαπῖ εἰ ἵπ [ε 1ρ[ος εἰ 1π εαριί 

οα]]άα οἱ άπιάππι.  Αἰααί 1βα νοσ, οαἰίάα, Ῥαεπθ ΙπίοΙ1ρὶ 

ΠΟΠ ῥροίε[: Ρος είπα οπάαπι πα οα]άα κα 

οροτἰωῖί. Ρας ἰσίίαχ Γοτία[ε Γαενί, οπα][α Πρ α]οτιπα 

1π Ἴοο [οΓΠΊΟΠΕ νογρογαήι ἀεο]αταίίοης, π[ροίθ οοπ/{α[α, 

1ρβι5 εορ]Ηγα[ίῃ {ασοεγο απἲ ραταρυτα[η, Ώνοε τί Ι1θεί ααῖς 

ποιη]ηεί, 1 ε[ Ρεν Ῥ]ηγα γετὺα οπαγΓαΙοπει. ]ἆ νεγο 

Που πεφιξ, π ΠΠ [αἱ{εμι ΠΟΠΙΕΠ Ἱπίογρτείειμας, ᾳαοά 

εβ; αἰίγαμοεγο,  Ὀπογιπα ομἵπα α[οταίγιια ἵπ οχοππάο[σοει- 

15 ἀσεπά πια ε[, απἲ ρά]πιοπεῦ εἰ σος αἆ οαριί ατα], 

απἲ «ο» οἱ ΡΙΙΠΟΠΕΠΙ οἱ οαριῖ οκ 1Π[εγογίριι ]οοῖς οαἱο- 

τοπ Ἠαπποχεπηῖιο αἆ [ο Τρίο αἰίταμεγε: νεγ][πιῖ]α Παιι- 

ᾳπο εΠ εκ Ἱεοονῖδ τορίοπίρις, πάς [απσυϊηῖς ἁ1[ιγ1ρα[ῖο 

Πἱ, οἱ οαἱογεπι οἱ Ἠπιπιογθιη ἸΠαπγαγί,  Ῥοιτο ΙΠ οκεαΠἆθ- 

{οεπίῖα ο0} αἰᾳααο Ἱπβπιαὶ ρες {οίαπι απ]πιαὶ «Ι[οπτγεπίες 

αγιεγῖας π]οΓθΠι νολαπιαπΙΙοχεπΊφαο Ῥρι][αἴαα  εβῖοετο 

οἑγΠ ΕΙ). Αοαηπα ἑ[ι ααίθια αἱ οογῖς ἀἱ]αίαΙοπεα Ἱπι- 
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Εὰ. Οµασί, ΙΧ. [291. 599.] Ἐά. Βα[, . (511.) 
αὐτῆς ἕλκεσθαι τηγικαῦτα πλείω, τοῦ δὲ προς τὴν κεφαλὴν 

΄ .] 

ἀναφέρεσθαι τὸ τὲ εγρὺν καὶ τὴν Βερμασίον πλείονα ση- 
- .) ’ 

µεῖόν ἐστι τὸ κατὰ τοὺς ὀᾳθαλμούς τὲ καὶ τὸ πρόσωπον 

ὅλον ἐέφευθος. αλλὰ καὶ εἰ ἄψαιο, θερμότερα ταῦτα φανεῖ- 

ταἰ σου γεγονύια. προδήλως τὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ λάμπουσί 

τε ἅμα καὶ πρυπετέστεροι δηλοῦσιε }εγονέναι καὶ ἡ σούμπασα 
. ’ α ) Ν ᾽ .) 3 ; 

κἐφαλη Όερμοτερα, κατα δὲ την ευθυμίαν, φησὶν, ἀφίησε 

τὴν καρδίαν, τουτέστε καταλείπει τὰ προξιρηµένα. χρήσι- 

µος δὲ τών εἰρημένων ἡ γνῶσις εἰς τὸ ποτὲ μὲν φυλάττε- 
π εν, , ι » αν Ἡ Ε ; , 

σθαι τὴν ὀξυθυμίαν, ποτὲ ὃ αὐτον ἐπιτηδευειν, οφυλάττὲ- 

σθαι μὲν ὅταν ἡ καρδία καὶ ἡ κεφαλὴ Ὀερμότεραι [5ου] 

ιοῦ προσήκοντος ἐἑπαρχουσι κατὰ φυσικὴν δυσκρασίαν, ἡ τυ 
/ . » / 2 Νι ἰϕ 3 3 - ’ 

παθος Ὀερμόν ἐπίκτητον, ἐπιτηδεύειν ὃ ἐν τοῖς παθεσι 

φηχικοῖς καὶ τῇ φύσει ψυχροτέρα κεφαλῃ. ὡσαύτως δὲ 

καθ ὕλον τὸ σῶμα κρᾶσις, εἰ μὲν εἴη Θερμοτέρα τοῦ δέον- 
. ᾽ , Ἂ ͵ / ῃ ε: νι 

τος, τοι κατα παῦος 3 φύσει, βλαβησεται µεγαλως ὑπὸ 

τῆς ὀξυθυμίης. ἡ ὃ᾽ ἐνάντία τῇδε µεγάλως ὀνήσεται. τοῦτο 
] ’ ”ὁ ε] ” . 

γάρ του καὶ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιών ἐδείκνυμεν ὑπ' 

Ρ]εηπίία Ίππο Ῥίυτα αἀάπεῖ, 1π οαραῖ Υετο Ῥ]α5 Ἰηπιογίθ 

σα1ο) Ίδια ε[εγτ, οοιι]ο5 {οίαπιααε {αοἴθιη ο6ΟΙΡαΠ6 ΤΙΡΟΓ 

Πρπ]βοαί: απ εἰῖαπι ΠΠ {εἰϊρετίθ, οαλάίογες ενα[ιε ερὶ 

Ίαε Ρατίες αρραγεριπί. Ἐνιἀεπίει «Ποφιιε εἰ οεα]ῖ οπιῖ- 

σαπί, ππασιθ Ρναεπι]ηεπ[ἶογος {8οἱ1 ε[ζε νιάεπίαν οἳ ι]-- 

νετ[ιπι οαραῖ οαάἶαδ. ΑΙ Ἰαειία, Ιππί, τε]αχαί οοἩ, 

Ίου ει 1ρίαπι ἀεγε]παααπέ απἰθἀῖοία, Ίεαπιρε ῥταεά]οίο- 

χΗΠΙ οοσηΙ{1ο πα 1]]5 ε[ι, -αἳ γα ενΙοίΙ ΠοΠΠπΠ( παπα, Ἱη- 

τετάαπι 4ε ἀπάω[γία οεχο]είατ, Ὑιάείας αιῖάεπα, αΠπάΠΙ 

σος εἰ οαρηί παϊατα Ἰπίομπρεγίο [αργα Ἱπιοάμπι οα[1ά1ογα 

{απί απὶ α]ἴᾳαο αἀἆνοεπ[ίΙο οα]άο αΠεοίι ΙαροταΏί; εχεῖ- 

είν απἴεπ ἵπ {ΠρΙάΙ5 ντ] αἱ παίπτα [γΙσιάίογε οογἆε οἳ 

οαρῖίθε. Ἐοάεπι πιοάο εἰ Ιοἴῖα5 οογροχῖ5 {επιρογαίηνα, { 

οαἱ1ά1ου ο παπι ρατ Πί απὶ ΠιοΥΡο απὶ παίητα Γα6γ1{, ΠπβσΠο-- 

Ρετε Ιχαομπάία οΠεπάείαγ; 11 απίεπι οοΠΙΓΑΤΙ8 ΠΙΒΕΠΟΡεΤΕ 

πο Ίαναρίας, 1ά επίπι οἳ ἵπ [εοππάο ἆθ πιογρὶ Ρορι- 

]ατίρις αἲ 1ρίο Γα[ε (ταάίαπι ο[επάίπιας, ταβῖ ἀῑοεραί : 

β 3 



[ά) 

ηϱ0 ΙΠΗΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ {ΗΠΠΙΩΟΩΝ Σ1' 

Εά. Ολα. ΤΧ. [ο] ος, : Εά. Ῥα[. Ὑν (511.) 
αὐτοῦ δεδιδαγµένον, Ἠνίκ ἔλεγεν, ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην 

ἐμποιέειν καὶ χροιῆς ἀναλήψιος ἕνεκα καὶ χυµάσιός. 

ο. 
ρω «. ” ’ ͵ 

ΤΙόνυς τοῖσιν ἄρθροισι καὶ σαρξὶ, αἵτος, ὕπνος σπλάγχνοισο. 

/ ., ε« ς 

᾿Ἠπειδὴ τὸ πὀνος ὄνομα πολλάκις μὲν εἴωθεν ὁ- {π- 
, 3 [νά / 3 ” -” 29ο 

ποκράτης ἀντὶ τοῦ γυμνασίου λέγειν, ἐνίοτε ἀντὶ της ὀδύ- 
3 ς ο» « ου / ς Γι. , / 

νης ἢ) ἁπλώῶς Ἠἠστινοσοῦν βλάβης, : ὡς ἐν πολλοῖς ὑπομνήμα- 
” / Ν ” / 3/ 3 3/ -” 

σιν Ίδη μµεμαθήκατε. ὅδια τοῦτο τοίνυν ἄλλος ἐπ ἄλλο τὼν 
ἰ - , -” εὈ ἃ ς 

πτριώὼν σημαινοµένων ἦκε τῶν ἐξηγήσαμένων «τὸ βιβλίον, ὁ 

μὲν τις ἡγούμενος αὐτὸν λέγειν τὸ γυμνάσιον, τοῖς ἄλλοιο τὲ 
καὶ ταῖς σαρξὶν, οἷόν περ σῖτον εἶναι, τουτέστυ τροφὴν καὶ 

υε 39 δε. ! 3 { ή 

ῥώμην καὶ ὠφέλειαν" αὐξανεσθαι γὰρ αὐτίκα καὶ κρατυνὲ- 
Γ Γη, Ν Αν / » .] καὶ Ἀ ) 

σθαι καὶ ῥωννυσθαυν διὰ τῶν γυµνασίων ουδὲν ἧττον δια 

τῶν τροφών. ὁ δέ τις ἄλγημα καὶ ὀδύνην τοῖς ἄρθροις τὲ 

καὶ ταῖς σαρδὲ τὸν πολὺν οσἵτον Ίκουσεν εἰρησθαι.. τὴν 

ἁαπάα ο[ ορενα αἱ τα εχοϊἰείας εἰ οο]οτῖ οἱ [Πιοοὶ τεοιι- 

Ρεταπά1 σαμ{α. 

κι 

Τιαδογ ατεοι]ἰς εἰ εαγπϊῖδις». οἶδις, Γοπαπως υἱ[οεγίδις, 

Οποπίαπα Ίου ΠΟΠΙΕΝ αῦογ [αερῖαφ οοπ[αενΙι Ἠίρρο- 

οΓαἰεδ Ῥτο οκογοΙἰαιῖοηο αοοἴρετα, Ιπίοτααήι Ργο 4οἱογε, 

ααἱ αὐ[οίαίε Ρίο απαμροῖ ποχα, τί ἴπ πια] οοπιπιεηία- 

υγ απίοα. ἀῑά1οί[ς, Ιἀείτοο Ἱβίίαν ος Πρτί εκρ]απαϊογίρας 

απας ανά απα Πρπ]ΠοαίοτΙα αςοἴρΙεηθ, αἰηιαῖς ατρῖ(γα-- 

{άν [απο Ἱρ[απα. ἀἴσετε, οχογοΙίαῖοποπι ατίτοιι]15 οὐχ α1]αδ-- 

ας νε]α1 οἴραια ε[ἴε, τά ε[ὶ αἰηιοπίαπαν τος, αάλαπιθι-- 

ἴσπας 11ου. ΙΙΙ ααροχὶ, οοπ/[ιγπιαγΙ αο τορογατί οχοειοῖία-- 

ΠΠοπΙβτα. Ἰαιιά {εοῖις παπα οἱρίς. Ουμίάαμι νετο ας] 

εἵ οαγηῖρις πια] αάίποπι οἱρῖ. ἀο]ογειι ογαοϊαίαπιαιο α[- 

{ειχα Ρος Ίαεο γεια Πρπϊβοανϊ Ιπίε]]οχί: Ἱαπα τερ]α[ίο-- 
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Εάν. ματι, ΤΧ. [5.] ΚΕ. Ῥα{. νγ. (14. 619.) 
γὰρ πὶηθώραν οὐ μόνον δυσκίνητα ποιεῖν πώ τὸ ἄφβρο καὶ 

τῶς σάρκας, ὕπερ ἐστὶ τοὺς μῦς. ἐν τούτοις γὰρ τὸ τῶν 
σαρκῶν γένος, ἀλλὰ καὶ ῥευματίξειν ὡς ὀδύνας ἐργαξέσθαι. 

ταύτῃ ὃ᾽ ἔπεται τῇ γνώµη καὶ τὸ κατὼ τὸ τρἰτον σημαινό- 

μενον, αγουμένων τινῶν τὸν πολὺν οἴτον, ὕπερ ἐσεὶ τὴν 
πληθώραν, ῥβλαβην εἶναι τοῖς τὲ ἄρθροις καὶ ταῖς σαρξὶν, 

οὐ μόνον δὲ σαρξὶ καὶ ἄρθροις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς µορίοις 

(519) τοῦ σώματος ἡ πληθώρα καὶ βλάβην είωῦε καὶ ὀδύ- 

νας ἐπιφέρειν. καὶ μέντοι καὶ τὸ δεύτερον μέρος εῆς ῥή- 

σεως, ἓν ᾧ φησιν, ὕπνος σπλάγχνοισι, τὴν μὲν διάνοιαν ἕξευ 

τοιαύτην. ὥσπερ ὃὁ πόνος τοῖς ἄρθροις καὶ ταῖς σαρξὶν, 

οὕτως ὁ σἵτος τοῖς σπλάγχνοις, του γυμνάσιον ἔσται φέρον 

εὐεξίαν α ὀδύνην ἢ βλάβην οἴσει. γυμινάζεσθαυ μὲν ἓν τοῖς 

ὕπνοις τὰ σπλάγχνα, καθ᾽ ὅσον ἐνεργεῖ μάλιστα τήνικανια 

καὶ κατεργάζεται τὴν τροφὴν, ἀκούειν ἄν τις δύναιτο. βλά- 

βην δέ τινα καὶ ὀδύγην ἐπιφέφειν οὐκ ἀληθὲς, ἀνωδυνίαν 

τε γὰρ καὶ ὠφέλέιαν μᾶλλον ὁ ὕπνος, οὐ τουναντίον πέφυ- 

κὲν ἐργάξεσθαυ, πλὴν εί τις ἓν ἀρχαῖς παροξυσμῶν λέγοι 

ησπα Ἠαιπά {ο]απι ατγσα]ος αἆ ΠΙοΙΙΠΙ {αγάος τεάάεγε εἰ 

681Πε5, Ἠοο εί πιπ[οι]ος, ἴπ 15 δΗ]πι ΟαΓΩΙΠΙΗ 6εΠΙ6 

οοππείατ, {[εὰ εἴἴαπι Πακίοπθςϐ ΠποΥοτε εἰ εχ εω ἆοἱοςεπα 

εχοἰίαγο. ἨἩιίο νεγο [εηίσοπίϊαε αἱ 1]ιά οεοπ[επΗῖ, ααοά 

Ῥεν ἱετίάμπι βρπ]ῃσαίαπι Ππίσ]]θίίας, ποππα]]15 ορίπαπ Ρας 

πηι]έπι οσα, Ἠοο ε[ὶ ρἰεπιάποπα, ατου]ῖς εἴ οατηῖ-- 

δι ποσετα. ΑΙ. ποπ [ο]απα οαγηῖρας αἱ αγοι]ϊ, {εά 

εἰῖαπι οπιπ]ρας οοτροχῖς ρατηρας ρἱεπ]ίαάο οἳ ποχαια οἱ 

4ο]ογες 1π[εντο οοη/[αονῖί,  Ῥεοιπία αιάεια αρΙοΓΙ[ηὰ 

Ἠ]α5 Ρραγι]οι]α, τΡρΙ ἀῑσῖε, [οπιπμς νΙ[οετῖρας, απο Ἰαῦθ- 

Ῥπι Γεπίεηίῖαπα: ααεπιαάπιοάπα Ίαῦονγ. ατιοι]15 εί σαγῖ- 

μας, {ο εἰ [οιππις ν]σεγίρας απ εχεγοιαἰίο επί Ὦοπια 

ογεαπς Παβτίαπι απἲ ἀ4οἱογεπι Ποχαιηνο 1Ἠ/[θ6γεῖ, Ἠκεγοετί 

Παπϊάσπα 1π [οπιπῖς νιεετα, αμαϊεηις ἴαπο ορεταπίαχ. πιᾶ- 

πῖπιε εἴ αἰπιεπίαπι οομΠοϊαπῖ, χεοίε απἹδρίαιαι 1Πίε]Ισεγα 

Ροϊε[ι; ποχαπὴ νεο αἰϊᾳααπι οἱ 4οἱογθια 11 ΓΟΠΙΠΙ6 εχοῖ- 

(ανὶ, 1ά γεγιπα που εἴι: ἹΠπάο]επίίαια εΠΙΠΙ Ρροίῖι εἰ τε- 

πες 11Η παπα οομἰταγίµηι αἴεντο [ομιμιιδ Γααρίο παίαχα 
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ταῦτα ποιεῖν αὐτόν. ἀλλὰ νῦν γε χωρὶς διορισμοῦ τῆς ῥή- 

σεως γεγραμµένης οὐκ ἀληθὴῆς ὃ λόγος ἔσται. µμήτοι τοί- 
νυν ἄμεινόν ἐστιν οὕτως ἄναγιγώσκειν, πόνος τοῖς ἄρθροις 

καὶ ταῖς σαρξίν΄ εἶτ ἂφ ἑτέρας αἀρχῆς, σἴτος ὕπνος σπλάγ- 

χνοισιν, ἵν ὁ λόγος γένηται τοιύσδε, τὸ μὲν γυμνάσιον τοῖς 
ἄρθροις καὶ ταῖς σαρξὶν ὠφέλειαν παρέχει σἴτος δὲ καὶ 

ὕπνος τοῖς σπλάγχνοις. τοῦ γαρ ἐμφύτου θερμοῦ συννεύον- 
τος εἰς τὸ βάθος, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξεν, αἵ τὲ πέψεις τῶν σι- 

τίων ἀμείνους γίνονται καὶ τρέφεται τηνικαῦτα τὰ σπλά} - 

χνα. κατὰ δὲ τὴν ἐγρήγορσιν ἀποτειναμένου πρὸς τὸ δέρ- 
µα τοῦ ἐμφύτου Θερμοῦ, τὰ σπλάγχνα ψυχρότερα γί- [255] 
νονται σφῶν αὐτῶν. ἅπερ δὲ ἐκείνοι ὑπῆρχεν ἐν τοῖς 

ὕπνοις, ταῦτα τοῖς κώλοις τὲ καὶ πᾶσο τοῖς ἐκτὸς ἐν ταῖς 

ἐγρηγόρσεσιν. 

’ 

ια. 

Ἱμυχῆς περίπατος, φροντὶς ἀνθρώποισι. 

Ἰάοπεις ε[ι, πὶα φπἱδρίαπι 1156 αεοε[βΠοΠιΠΙ Ἴαθο ἱρβαπα 

{ασογο ἀϊκετίε; νετιπι Ἰόο Ίοσο [πο π]]α «ἰ[βιποίίοπε Γοεῖ- 

ΡΙῖ5 νενρῖς [8γππο πειιφιιαα νετ Γαεί, ια ἰδίας 

{ογία[Το Ίος πιοάο Ίεσογα [α[ΐας ε[ιτ Ίαθον αγιοι]5 οἳ οαζ- 

η]βιδ, ἀείπάε αὐ αἰίεγο ρηϊποῖρίο, οἶρας [οπππας ν][ρετῖ-- 

Ρας, αἱ οτα[ῖο Ἠ]αςπιοάἱ Πί: εκεχοϊἰαίιο ααἰάσπι αγί]οι [15 

οἱ οατηῖριας υἱ1Πἰαίεπι ῥγαερεί; οἶθιδ γετο οαἲ [ΟΠΙΠΙΙ8 

νι[οστῖριας. ἸΝαίαταΙΙ οηΙπι σα[ϊάο 1π ργοΓαπάππα. νευσεπίε 

αἳ 1ρ[ε Ἱταφϊιά1ς εἰ οἱβογαια οοποοςίῖοµθς πε]Ιογες Παπί οἳ 

ἴάπο ν][οετα παϊγαπίανς αἲ 1π νὶσί]α παϊατα]ῖ οαμάο αἆ 

οµίεπ1 ΡΓο/Γι[ο, υ]ίσοεγα [ο 1ρῃς {Γράΐίογα οναἀιηῖ εἰ α1ιαο 

1ρῇφ ἵπ [οπιπῖφ Ίπεναπί, Ἴαεο ἀγίαρας οπιπίΡιδᾳαο οχἰ]ηῖς 

Ρατίρας ἵπ νιρί]τα, 

ΧΙ. 

«πίπιαε ἀεαπιδμ]αιίο, εορἰιαιίο Ιοπείδιος 



ΚάΙ 14 1ΗΝΟΤ ΕΙΣ αΤΊΟ ΤΠΟΜΝΗΤΜΑΙ ΕἩ. 08 

Κά. Οµασι. ΤΝ. [223.] ΓΕ, Βαῇ, Ύ. (519.} 
Τὺὸν περίπατον ἀντὶ τοῦ γυμνασίου πάνιες ἤκουσαν οἱ 

ἐξηγηφάμένοι τὸ βιβλίον, ἵν ὃ λόγος ἡᾖ τοιόσδε. τοῖς ἄν- 

θρώποις αἱ φφοντίδες γυμνάσιον προσηγορίᾳ κεχρῆσθαι τῇ 

τοῦ περιπάτου δηλούσης τῆς φωνῆς ταύτης εἰδός τι γυµνα- 

'σίου. κακοζήλου δὲ τῆς ἑρμηνείας οὔσης, ἑἰκότως αὐτὴν ὁ 

4ιοσκορίδης φυλαττύμενος, οὐ περίπαιον ἔγραψεν, αλλὰ 

προσθεὶς τὸ ν γράμμα, περὶ παντος, ὥστε γενέσθαι τὴν λέ- 

ξιν τοιάνδε ψυχῆς περὶ παντὺς φροντὶς ἀνθρώποις, ἵν' 

ἡ δηλούμενον ἐξ αὐτῆς, περὶ παντὺς τοῖς ἀνθρώποις, ἀσκη- 

τέον ἐστὶ τὸν λογισμόν. αἱ γάρ τοι διαιοήσεις ὀνομάζον- 

ται φροντίδες, ὅθεν καὶ τὸν Σωκράτην φροντιδτὴν ἐκάλουν 

καὶ φθοντίδας τὰ σοφὼ βουλεύματα τἀνδρὸς Ονόμαζον, ὡς 

κάν ταῖς 4ριστοφάνὀυς ἸΝεφέλαις ἔστιν εὑρεῖν, ἕνθα κωµῳ- 
δει καὶ σκώπτει τὸν δωκράτην ὡς ἀδολέσχην. εἰ δέ τῷ 

δόξη φιλοσόφου Θεωρίας, οὐκ ἰατρικῆς, ὁ λόγος ἔχεσθαι, 

πρῶιον μὲν ἐνθυμείτω κοινὸν ἁπασῶν εἶναι τῶν λογικών 

αὐτὸ τεχνῶν ἐν αἷς τὸν λογισμὸν χρὴ γυµνάδειν, ὥς ἄλλοις 

Ῥεαιηβι]αίίοπεπι ΡγΓο εχετοῖ[αἴῖοπε ΟΠΙΠΟΡ ΗῬτί 1ΠΙ9Γ-- 

Ρτείες αοοερεταηῖ, αἱ ογαίο Πα [ε αρεαί: Ποπ] ϱο- 

ΡΙἰαΙΙομες αχετο]ία[ο, αρρε]]αίίοπε ἀεαπιρια]αιιομῖ ῥτο 

εχετοἰίαίῖοπε Γ[α[εερία: γοκ επῖπι Ἰασςο, ἀεαπιριι]αίῖο, [ρε- 

εἴε απαάαπα εχετο]ίαἰ]ομῖς βφη]ῇσαί.  ΌΟωπι απἴεπι αἷ- 

Γεοἰαῖα φιιαεάαπι παχχαί]ο Πῖ, ανά Ἱπ]ατία Πρίαπι Ώ1ο[οοτί-- 

4ε5 τεριάΙαΠδ, πο [οτῖρβί, Ρεγ]ραίο8, Ίου ε[ι 4εαπιρι]α-- 

πο, [εὰ ΠΠίεναπι ν αὐ]ίοιεις Ἱερ, περὶ παντὸς, Ίου ε[ι 4ε 

οπιηῖ, ταί Ἰοουῖο {αλ Πἱ: απίπιαθ ἆε οπηηῖ οορ[ίαίΙο Ἰο- 

πιμ]ρης,. Έ]αδ νετο [επίεπίῖα ε[ἰ, Ἱπ αιιαλρεί γε Ποπ]ῖμεΒ 

ν]πι ταΙΙοΠ16 εχεΓοΙίαχε ἀερεπί: ΠΠ ΠΙΕΠΙΙΑ νο]μίαιΙοηεδ 

εορῖἰαίῖοηες αἀρε]]αμίας. Όπάε εἰ Ῥουγαίεπι εοβἰίαίογεπη 

νοσαῦαπί εἰ ριπάοπίτα Ποπαπῖ οοἩ/[]ία οοβῖ[αἴίοπες ποπιῖ-- 

παβαηῖ, αἱ ἵπ Αγιορ]ιαμϊς Νερι]] Ππνοπίτο Ισαί, αὈὶ ὢο- 

ογαίεπι Ἰαοειταῖ εἵ {αποιιαπι Ἱπαπία δαττεπίεπι νιρεγαί, 

ῶ] ουῖ νετο ΡΙ]ο[ορΗμῖσβπι [ρεοι]αΙΙΟΠΕΗ ΠΟΠ πιθζ[οῖηα - 

Ίεαι Γειπιοπε Πε Ίαρετο νιόεαίας, Ρίμαν απμηαάνεγΗίε, 

ἀρίαπα οιβη]απα ταοπα σπα αγίϊμα εἶ[ο οοπααθπα,  ἵπ 

αυ1ρας ν]πι ταἰιοςιμαμάὰ εχετοεε εουνεμ!, αἱ οἱ αὐ α[]ς 
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τὲ πολλοῖς εἴρηται τῶν ἰατρῶν, Ἐρασιστράιῳ τ οὖκ ὁλι- 
γάκις. ἔπειτα δὲ καὶ πάθη τινὰ γίνεται τὰ μὲν οἷον ναρ- 
κοὔῦντα τὸ λογιστικὸν καὶ τὸ μνημονευτικὸν τῆς ψυχῆς, τὰ 

δὲ καρώδη καὶ καταφορικά. τούτοις οὖν ἡγητέον ὠφελίμους 
εἶναι τὰς φροντίδας, ὡς ἓν ἄλλοις ἐδίδαξε, τὰς ὀξυθυμίας 

εἶναι χρήσίμους εἰς εὐχυμίαν τὲ καὶ τῆς κατὰ φύσιν Έξεως 

ἀνάκτησιν, 

ιβ’. 
, ”ν ; Δ ” ’ , ε 4 

ἂν τοισι τρωµασι τὸ αἷμα συντρέχει, βοηθητέον ὡς τὸ 

κενὸν πλησθῆναιυ. 

«ἰνιγματώδης καὶ ἤδε ἡ ῥῆσίς ἐστιν. οὔτε γὰρ τἰ τὸ 

συντρέχειν δηλοι σαφές ἐστιν οὔτε τὲ κενὸν πλησθῆναυ, 

διὰ τοῦτ οὖν ἔνιοι μὲν τῶν ἐξηγητῶν εἰρῆσθαι τὸν λόγον 
σφασὶ περὶ τῆς ἐπὶ τραύµμασιν αἱμοθῥαγίας, ἔνιου δὲ περὶ 

τῆς ἐπιγινομένης φλεγμονῆς. ἕκάτερου γὰρ ἀξιοῦσιν εἰς τὸ 

πηα]{15 πηεζ]οῖς εἰ αὖ Ἐτα[Π[γαίο ΠΟΠ Ταγο ἀῑοίαπι, Ὠεϊπᾷε 

οἱ ντα ααεάαπι ορογϊαπίατ, α[ἴηια νίτεδ απίπιας οορῖ-- 

ἴαπάἹ 8ο πιθππογαπάϊ γνε]πᾶ Ππαρε[αοιεπίῖα, αἰίια [ορογθς 

6τανε5 αἰηῖο Ῥτο[ιπάο ἀπάποεπ[ῖα.  Θίο αῇΠεοίιῖς Ισ 

πί]]ος ε{ζο οοριίαίῖοπες ραἰαπάαπι εβ, πί αρ 1ρ[ο Ῥτο- 

ἀ1άΙτ: εχοαπε[οσοπ!]α5 α{]]ες ε[ἴ αἆ ῬοποςῬ [πςσος. οΓθαΙΙ-- 

ἆοφ εἰ ποίμγα]επι Παριίαπι τεοαρεταπάιπι. 

ΧΙ. 

{η φμἰπετίδις [απβιηῖς οοποιγτῖε. διδυεπεπᾶιπα ιὲ να ομΤῃ 

πιρίεαειγ. 

ΟΡΙοανα Ἰπνο]αίαφια ε[ὶ οἱ α]αθπιοςϊ ]οομίϊίο: ποφιιθ 

οπῖπι οαπῖά 1]πά νογρΙπα, «οποµχγετε, Πιρπϊῃσεί, οἱαγίιι 

ε[, πεαε Ίο αιίά 1]πά, μὲ φαομμῖα ἱπιρίεαίμγ. ἘῬτο- 

Ῥίεγεα εΥΓ56ο ΠΟΠΠΙΙΗ1 Ππίεγρτείες ἆ4οε [αποιϊηῖς απ γα]πετῖ-- 

Ῥι5 ργοβιινίο ΓΕΥΠΙΟΠΕΠΙ ΗΙΙΠΟ ε[[ε α]μπί; αἰῑημῖ ἆε [αρει- 

νεη]θπίο ΠπΠαπιπιβίοπθ. Ὀίίααο οπῖπι 1π να]πεταίαπα 
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Τά, Οναέ, ΤΧ.. [50δ. 504. ] νε 1ᾶ.. Βά Πε Ἠ. (50.ἳ) 
τετρωμένον µέρος ἐπιρῥειν αἷμα καὶ µέντου καὶ τούτου γι- 
νοµένου κἐνοῦσθαι τὼς ἐν ὕλῳ τῷ σώματι φλέβας, ὧν προ- 
γοητέον εἶναί φασιν, ὡς ἂν πλησθῶσιν αὖθις. εἶναι δὲ τὴν 

πλήρωσιν αὐιών διττὴν, ἀναστὲελλομένου μὲν ὑπὸ τῶν ψυχόν- 

των καὶ στυφόντων φαρμάκων, καὶ σχήματος δὲ ἐπιτηδείου 

τοῦ συθῥέοντος αἵματος ἐπὶ τοῦ τἐτρωµένου τραυματίου. 
πτινὲς δὲ οὐκ ἐπὶ τραυμάτων μόνον, αλλὰ καπὶ τῶν σφοδρώς 
συντριβέντων ὁστῶν, µάλιστ ἐφ᾽ ὧν ἔξω τοῦ δέρματος ἀνέ- 
σχε τὲ µέρος αἰτῶν, ὡσαύ- [5624 ] τως δὲ κᾳπὶ τῶν τοιού- 
πων ἐξαρθρημάτων, ἁπασῶν τε τῶν μεγάλην Θλάσιν ἐν τῷ 
σώματι ποιουσῶν πληγὠν τὸν: λόγον εἰρῆσθαί φασι. τρώ- 

ατα γὰρ ὀνομάδευ ᾿Γπποκράτης τὰς μὲγάλας βλάβας ἔκ τι- 

νος τῶν έξωθεν γενομένας, εἰ καὶ χωρὶρ τραύματος. τῇ δὲ 

περὶ τοῦ συνιρέχειν εἰς ταῦτα τὸ αἷμα καὶ πληροῦν τὸ 

ἐκκενωθὲν, αὕτη καὶ τοῖς ταῦτα λέγουσιν ἐξήγησις. ὅτι μὲν 

οὖν ὁ ᾿Γπποκράτηρ ' εἴθισται τρώὠματα καλεῖν τὰς τοιαύτας 

βλάβας ἐν πεολλοῖς Ίδη πῶν βιβλίων αὐτοῦ µἐμαθήκαμεν. 
3 -- 

εἰ δὲ καὶ γῦν ἐκείνων µέμνηται, προπξετὲς εἰπεῖν. ἔνιου ὃ᾽ 

Ῥατίοπι οοπΠπεγε {απσυίπεπι οεη[επί εἰ 1π οπιΠῖ ΟΟΥΡΟΤΥΘ 

νεπας Ππαπ]νί, φπάραφ ρτο[ρίοϊεπάιη ε[[ο ἀῑομπί, τί 1ΐο- 

τυπι [οἰ]]οεί τερ]εαμίαν: ἀρίαταπα ᾽απΐεια τερ]οίίοποπα ε[[ο 

ἀαρ]ϊσεπαι  νι]πεταίαε ῥραπτ[ῖδ, ᾖ{[απσαῖϊπο Ῥεγ ΓΠσιάα αἆ- 

Βγιοἰοτῖαιπε πηο(ΙσβπεΠία περτε[ο εἰ ρε; 14οπθιηι ΗπεΠΙ-- 

Ῥτί Πίαπι τε]αρεπίθ,. ΑΠ νετο αιϊάαπι ποπ ἆ9 να]πετῖρας 

{οἶήπα, [εὰ εἰῖαπι ἆᾳ ο[]ρας ναϊἰάο οοπ/ταο[ῖδ, πιακίπηε(α 

τρῖ ἁρ[οταπι ατα Ῥραι οχίτα ουίοεπι οαιποαί; ΠΒπηλίες 

νεγο εἰ ἆςά α)]αδπιοςΙ οπιπῖρας ἹαχκαιοπΙρας νετρετίβαδᾳαθ 

ΥΠαΦΙΙΑΠΙ Ίπ ΟΟΓΡΟΤεΕ οοπίμ{οπεΠπι {αοιεπῖριδ ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 

Ἠήπο αιζΙεπάμπι ε[[ε οοπίοεπάαπε: ἰχτοπισία επῖπι, Ίου ο[ί 

1οἱμ8, ποππαϊ Ηἱρροσγαίες, Πιασηαδ ηοχαδ αὐ ααιιο εκ- 

ΊεΓΠο αἰῖαπι [Πο νι]πογθ' 1]]αΐίπς. Οτο απίεπι οοποιτγαί 

αἆ Ίαεο {[απσιαϊ εἵ αιιοᾷ εναοιαίας τερ]εαίαν, εοάθεπι εξ 

Ίαεο ἀῑσεμίες πιοάο εκρ]απαπῖ, Ὑδγαπι ᾳποά Πιρροοταίες 

Ἠα]αθπιοάί Ιαε[Ποπος ἰγοπιβία γοσαχε οοπ/{ΙεγεΠῖ, Ίαπα 1π 

πη]{15 ἀρβας Ἠργῖς ἀἰάιοϊππαδ; παπρηιῖά νετο εί πιο Τα 

Ππίε]]οκετίε, ἱσπιετατίπα ε[ι α[ῄταατε. Αααί αιἴεπι 1π 



906 ΙΠΠΟΝΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΠΗΠΜΙΩΝ σα  Ὁ 

Ρά. οµασ. Τχ. [04.1 Εὰ. Βαν. Υ, (519.) 
ἐπὶ τῶν αἱμορῥαγούνεων τρωμάτων πληβονῥ, ἐνθέσευ φαρ- 

µάκων τὲ τῶν ἐπιτηδείων καὶ μοτῶν. ην 

: : 

Α ς. ἡ 3 [ ”, , - , 

Εν οὐς αλγέη, εἴριον περὶ τὸν ὃακτυλον ἑλίξας ἐγχεῖν ἄλει- 
Ν εκ.” 3”, 3 ” », 

φα Όερμον,  ἐπέιτα ὑποὺεὶς έσω ἐν τῷ θέναρι «τὸ -εἴριον 
ς Ν Ν ή 3 - ε , εὈ ͵ 3 
υπὀ τὸ οὐς ἐπιθειναι, ως δοκέῃ τυ οἱ ἐξιέναυ, ἔπέιτα 
9 ἀὴ ” ε] .. 3 [ 

ἐπὶ πυρ ἐπιβαλλειν απατή. 
“ 

Ίαὐτην τὴν ῥῆσιν ὑπωπτευσάν τινὲς ὧς παρεγγεγραμ- 

µένην, οὐχ ἤκιστα διὰ τὸ προσκείµενον ἐπὶ τῷ τέλει λεξί- 

ὅιον, τὴν ἁἀπάτην. ὁ μὲν γὰρ πρὸ αὐτῆς λόγος τοιοῦτός 

τίς ἐστιν. ἐὰν οὓς αλγῇ τις, Σίριον περὶ τὸν δάκτυλον ἑλί- 
ξας  δηλονότο πὸν λιχανόν' ἐγχωρεῖ δὲ καὶ περὶ τὸν αντί- 

χξιρα, βρέχων ἄλειφα, τουτέστιν ἤτου ἐλαίῳ 1) πιμελῇ τετη- 

κυίᾳ τὸ εἴριον ἐνστάδειν εἰς τὸ οὓς, ὡς καὶ νῦν εἰώθαμεν 

ποιεῖν διὰ τῆς ἠμφιεσμένης εἰρίῳ μµηλωτίδος, οὐ μόνον 

ἄλειφα, καθάπερ αὐτὸς ενόμασεν, ἀλλὼ καὶ πᾶν ἄλλο φάρ- 

νυ]πετῖρις [απριαϊπο πιαπαπίῖριας τερ]ετε οριι «ε[οε ἀἶκε- 
. . . . δν λ 9 : λα. . 

χυμί, 1άομεῖςδ νιάε]ίοεί ΠιεζΙοϊη15 αο ΙΠαπιεΠΙῖδ ΠπΠροΠΙ18. 

ΧΙΗ. 

δί αιγὶς ἀοίεαῖ, ἵαπα ἀῑσίιο οἰγομπιάαία ηβ µε εα[ἰάμτα 

πι ωιαίιο. 1λεἰπᾶε ἱπ]ιείεπς ἰπεετίως ἵπ υοίαπι, ἱαματι 

αμγὶ [μό]οίο, µε {ρ[ί αἰἰφμίὰ ε[[µεγε υἰάεαιιγ. ὨΠεἰπᾶε 

ἴπ ἰβπεπι ρτο]ἱειιο ἁοίο. 

Νοππα]] Ργορίευ νοοεπα 1 οαἷοε ροβίαπ, ἀοΐο, Ίο 

{εγπποπεμι Ἠαιιά Ππιπθγῖίο απο Ιπαα Ππίεγ]εοίαπΊ(ο ε{Το 

{α{[ρίοα [απῖ,  ἸΝαγγαιΙο εμίιή απία {ρίαια {αἱ φιιοἆθηι 

πιοᾷο ε[: Π ου αὐτὶς ἀοῑθαί, Ίαπαπα, ἀῑριίο Ιπα1οί νιάθ- 

1οεί, ἀπίετάπα εἰαπι Ρο]]]οί οἰχουιππδαίασι, πηριίμο, 1 

ε[ί αμ! οἱεο απί α41ρα Ππιιαία ]απαπι Ιπραεηθ, 11 4ΛΥΘΠΙ 

η [α]]αίο, ααεπιαπποά μη οἱ [ος (επιροτίρις [ασοτο [οἱε-- 

ΠιἨ8 ῥρες [ρεοί] απ Ίάμα {πνο]αίαπα ποα. απραες [οἱαμα, αἱ 

1ρ[ο ποπαπαν]έ, Γεὰ οπιπθ αλά λαυῖά μπι πιοζἰσβθΘΙι 1-- 



Κκάῑ Τά 4ΙΗΠΝΟΙ ΕΙΣ 4γΤτο ΤΠΟΜΝΗΠΜΑ ΕΣ. 967 

Εά, Οµαπ. 1Χ. [54.1 Εα, Βα[, Ὑ. (519. 519.) 
µακον ὑγρὸν ἐγχέοντεο  ἔστω δὲ δηλονόει τὸ φάρμακον ἐν 
ᾧ τέγγουσε, Θερμαιγόμενον ἐπὶ πολυχνιαίας φλογὸς ἢ ἐπὶ 

τοῦ καλουμένυυ «Ωρίωνος. :ἐγχεῖν ὃ᾽ οὐχ ἅπαξ ἡἢ δὶς, αλλὰ 

πολλάκις ὡς απορῥεῖν το πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν τοῦ πόρου 

τοῦ ακοιστικοῦ. τὸ ὃ᾽ απορῥέον τοῦτο μὲν Λμεῖς ἁπλῶς 

εἴριον ὑποτεθέντες δεχόμεθα. µκελεύευ ὃ᾽ ὃὁ /πποκράτης 

ἐπὶ τῷ θέναρι τῆς χειρος ἡμῶν ἐπικεῖσθαι τοῦτο, τῆς αρι- 

στερᾶς χειρὸς δηλονότι τὸ ἀπορῥέον ἐκ τοῦ ὠτὸς ὑγρὸν. 

αποδεχόµενον, ᾧ καὶ δῆλον ὡς οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς, ἀλλὼ καὶ 

πλεογάκις ἐγχεῖν κελεύει" τούτοις ὃ᾽ ἐφεξῆς, εἰ μὲν ἁπλῶς 

ἦν γεγραμµένον, ἔπειτα ἐπὶ πῦρ ἐπιβάλλειν, εὐλόγως ἂν 
ἔφαμεν ἐξηγεῖσθαι τοις εἰπόντας ἕνεκα τούτου κατὰ τοῦ 
πυρὺς ἐπιβάλλειν αξιοῦν αὐτὸν, ὡς δοκιµάσαι διὰ τὴς ὀδμῆς 

ὁποῖόν ἐστιν. αὐτὸς γὰρ οὕτω καὶ τὸ μετὰ βηχὸς ἄνα- 

πτυύμενον ἐκ πνεύµονος ἐδοκίμασεν. ἐπεὶ δὲ πρὀσκειταυ 

κατὰ τὸν λέγον, ὡς δοκέη τι οἱ ἐξιέναι, καὶ φαίνεται τὸ δο- 

κέη συμφωνεῖν τῷ καιαὰ τὸ τέλος εἰρημένω τῆς ῥήσεως ὅλης 

τῷ, ἅπά- (519) τη, διὰ τοῦτο ἀποστάντες οἳ δοκιµώτερου 

{απάεπῖςες. Ἠ[ο απίεπι Παπά απα 1 ἱαἆ ΠιοᾷΙσΙΠΘΗ απο 

Ίαπαπι ΙΠΠοίπιας, αἆ Ιάοεγπαε Παππιπαπι ααἲ αἆ οαπἆε]απα 

οεγεαπι οα]ε[ασαα, Ππβί]]ατε αὐίεπι ΠΟΠ Γεπει αι Ῥ14, 

Γ{εά Γπερῖας οοπνεπΙξ, τί αι αἆ εχίῖπιαπι ραγίεπι {ογᾶ- 

πηΙΠ]5 αιθλίοτΙ ρτοβααί; Πίπά νετο επΠπαΠ8Ηδ. {[αρ]εοῖα 

ἀιπι[αχαί Ἰαπα ηο5 εχοιρίαππας. ὁαρεί ααἰεπι Ηϊρροοταίες 

Ίαπαπα Ἠαπο ΗΙΠΙΟΤΕΠΙ εκ ογε ἀεβιεηίεπ εκοερίωγαπι 1Π 

νο]α ΠΙΑΠΙ5 Πο[γαε, Πηϊβγαε [οι]]οεί Ρροµῖ,. Ἐκ εο οοηβαί, 

ηΟἩ [εππεὶ ααὶ Ρὶ, {ιά εἰῖαπι [αερίαφ πο ΙΠΓΙΠάετο αἲ 

«ο ρταεοῖρῖ,  Οτοά Γεηιπῖίας απίεπα, { αρ[ο]μίε απῖάσεπα 

{[οπρίαπι ε[εί, ἀεϊπάε Ίπ ἴσπεπι ρτο]ίοϊίο, τεοίο 605 1Πίεί-- 

ΡγείαγΙ ἀΙσθτεπιιιδ, απ 1ρ[απι Ῥγορίετεα ἀῑοιηί 1ρπί ἵπ]ὶ- 

οἰεπάππι ε[ε ραίατε, πα αὐ οἀοτε, αμαἱεπαπι ΙΙ, Ἱπνεβι- 

δείατ; ᾖἹΠρίε παππᾳπθ οσο Ῥαοῖο εί ᾳιοᾷ εκ ῬΡΙ]πιοηο Ῥεν 

ταΠιπι εχἰταδίατ, εκαπιϊαανΗ, ΌὨιοπί8πι νετο Ἠαίο ογα- 

{ποπ αἀ]εοίαπι εΠ, αἱ 1ρΡΠ αλαπῖά εῄῄαεγε ν]άεαίατ, εἰ Ἠαεο 

ΝΟΣΧ, ορἰάεαιιγν εχίτγεπιο Ἠη]αβ ἰοίῖας παγταοπῖ νετῥρο, 

ἆο]ο [εἴ]ίοεί τε[ροπἆετο οοπιρτεµεπαἰίας, Ρτορίετεα εἰ πιᾶ- 



9βς ΓΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΖΦΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Τὰ. Οµατι. ΙΧ. [221. 505. ] Εά., Βα[. Τ. (519.) 
τῶν ἐξηγητων ἐπὶ τῇ τοῦ κάμνοντος ἀπάτῃ πρὸς τὴν του- 
αύτην ἐνέργειαν αφῖχθαί φασι τὸν “/πποκράτην παρηγο- 

ρεῖσθαυ γὰρ ἐνίοτε κῴκ τῶν τοιούτων τοὺς κάμνοντας, ἡγεῖ- 

σθαἰ τε θεραπείαν ἑαυτῶν. ἐπιμελεστέραν γίνεσθαι καὶ µέν- 
τοι καὶ μείζονα τῶν ὄντων τὰ πάθη φαίνεσθαυ τοῖς κάμνουσυ 
χρήσιμόν. εἶναί Φασιν εἰ τὸ μὴ μέμφεσθαι τοῖς προνοου- 

µένοιςι ὡς οὐ ταχέως [535] ἰωμένοις καὶ πρὸς τὸ πεί- 

Ώεσθαυ τῇ κατὰ τὴν δίαιταν ἀκριβείᾳ. τινὲς δὲ προστι- 

Θέασιν ὅτυ καὶ μεισθοὺς µεἰζονας καὶ δώρα Θεραπευθέντες 

δώσουσυ τοῖς ἰατροῖς οἱ μεγάλων παθών ἁπηλλάχθαυ νομί- 

ἕοντες. ὅπερ αὖ πάλιν ἐνίοις οὐ κατὰ τὴν {πποκράτους 

προαίρέσιν εἶναι φαίνεται κἀὶ διὼ τοῦτο τὴν. ῥῆσιν ὕλην 

ἐποπτεύουσιν ὧς παρεγγεγραµµένην. οὐδὲ τοῦτό ἐστιν εἰπεῖν 

περὶ τῆς προκιμένης ῥήσέως, ὅπερ ἔνιου πιθανώς ἔδοξαν 

εὑρηκέναυ, τὴν παρηγορίαν τῆς ὀδύνης ἅπατην εἰρῆσθαυ 

νοµίζοντες, ὡς οὐ ταὐτὸν ὂν ἰάσασθαί τὲ τὴν γοσώδη διά- 
ς 3 / Ν .» » Φος / πμ, 

Θεσιν, ἐκκύπταντας τὴν οἷον ῥίξαν αὐτῆς, ὀδύνην τε πραῦνειν 

ρο Ἰααάσίά Ππίογργοίος ἵπ Ἠαπο ορίπίοποιη ἀαγοποτηπί, αἱ 

ἀεοιρίοπάϊ αεστοἰῖ οαπ[α αἆ Ίου ασεπάπι ασοε[{[ε ΗΠρ-- 

Ῥοουγαίειι ἀῑσαπί: Ππίενάαα επι εκ μΐς γορις. [οἰαίίπα 

οαβςετο αορτοίαπίεδ, αγριίχατίηιιε ἀΠΙςεπίΙογειι 4ε Πε 1ρ[5 

οιιγαία αροτί,. Αἰαιῖ πια]ογα εἰίαπ Ύπαπι ᾖπε ντα Ία- 

Ῥοταπίίδιδ 4Ρρατετθ, π]ε ε[[ε (γταάαηῖ, τα πθ πιεᾷιοῖς 

απ παπα ΠΟΠ. οε]ετίε; εα οπταπΗρας ἱγα[σαπίαν, πιο 

εεγίαο οἱ εχηι]Πίας ν]οίας ταοπὶ ορίεπιρεγοΠί; ΠΟΠΠΙΙΗΙ 

οίίαπι αἀάιπί οἱ ππθγοεᾷςς Ίπα]ουος εἳ ΠΠΠΠεΥα απιρ]Ιογα, 

αι [απαί Γαοτίηξ,, πποά]οῖς ο[[ο ἀαϊπνον, πἱροία ππαρηῖς 

Ἰαηριοχίρις {ο Προγαίος ε[[ο ατριγαπίος, Ποο ΠΟΠΙΙΙΙ]1 

τινα αιά . [οοιπό απ Πἱρρουγαἱ15 {επίοπίταια οε[[ε ἆἁιι- 

οππί; Ἰάεοπιθ ἴοίαιη. ἨαΠο ραγίειη αἳ α]ἱο Ππίογ]οσίαπι ο[[ο 

Γρ]σαπίατ.  Ἀεφαθ οπίπι 4ο Ργοροβῖ νενρίς 1] ]ιιά ᾱἷ- 

οεπάπα ε[, αποά πομπή Ρνοραρί]ίον πνεηῖ[α [ο οχί- 

Εἰπιαπί, ἀο]ονῖς πΙσα[ἴοιθια ἀοίαια νοσαίαπι ο[ἴο ραίαιι-- 

ί69,- Ῥοτίπάε αο «πο Ἰάοπι Πέ οἳ πιονρο/[πι α[εοίαα οἳι- 

νατο, ταάϊίοεπι ναι οκ[ιχραπίος οἱ ἀο]ογεπι αμ 1σαπίος 



ο ΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ἠ. Ἅ9θ 

Εὰ. Οµασι. ΙΧ. [205.] Εά. Ῥα[, Υ. (518.) 
παρηγορήσαντας. ἐνίοτε γοῦν αὐτὸ τοῦτο χείρονα τὴν ὕλην 
διάθεσιν ἐργάδεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν κωλικῶν, αἳ ὃι ὀπίου 

καὶ ὑοσκυάμου καὶ μανδραγόρας καὶ σεύρακος συντιθέµεναυ 

ἀντίδότοι. περιψύχουσαι γὰρ αὗταυ τὰ μόρια καὶ πρὸς τὸ 
ὀεύτερον ἐκ τῶν αὐτῶν αἰτιῶν παθεῖν . ἑτοιμότερα παρα- 

᾿σκευάζουσιν, αλλ ουδὲ δια τὸ πραῦνειν τὴν ὀδύνην, ὡς ἔφην, 

οἷόν τ’ ἐστὶ δέξασθαι προσγεγράφθαυ τὴν απάτην, ἐἑναν- 

τιοῦται γὰρ τῷ, ὡς δοκέη τι οἳ ἐξιέναυ, τοῦ γράψαντος 

οὕτως ἐνδεικνυμένου τῶν Καμνόντων απάτης ἔνεκξν, ἐπὶ τὴν 

τοιαύτην Χειρουργίαν αφικνεῖσθαι τοὺς ἰατροίς. . ἄμεινον 

οὖν ὑπολαμβάνειν οὐδ᾽ ὅλως εἶναι τὴν ῥῆσιν {πποκράιους. 

τό’. 

}λῶσσα οὖρον σηµαίνει, γλὠσσαι χλωραὶ, χολώδεες, . τὸ δὲ 
χολώδεες απὀ πίονος, ἐρυθραί δὲ ἂφ αἵματος, µέλαιναυ 

δὲ ἀπὸ µελαίνης χολῆς. αὖαυ δὲ ἀπὸ λιγνυώδεος ἐγκαύ- 

σιος καὶ µήτρφου µορίου, λευκαὶ δὲ απὀ΄ φλέγµατος. 

“Ἰεπίπα, Ῥοτχο ποππαπαπαπα 1 αρ[απα Τοΐηπι αΏεοίΙΠι ρε- 

Ίοχεπα τεάάτί, αιειπαάπιοάσπα ἵπ ΙΠΙΕΠΙΠΙ Ἰαχιογῖς ἀο]οτί- 

Ρας απ{]ἀοία εκ αρίο αἱ 8Ιίετοο εἰ πιαπάγᾶσοτα εἰ [γνταςθ 

οοπηροβία: Πα παπάς ππεπργα οἴτουπα τε[τϊσεταπίία, τί 

Πετήπ. αὐ Ἰδάεπι ομιιῇς οΠεπάαπίασ, Ῥαταίιοτα ε[ποϊαηί, 

Θεά πεαίθ ΟΡ πα Ιβαπά πι ἀο]οτοια, ηί ἀῑχί, Ίαεο νοΣ, 

ἀοίμς, [ει ἀεοερίϊο αὐ[οπβὶ ροίυῖς: αἀνετ[αίαν οπῖπι 11116 

νειρῖδ, αἱ αλ]ᾳπϊά 1ρίι εκῖταο ν]ἀεαίαχ, «ο, απ ἀία [οπρΗί, 

Ιπα]σαπῖα, «εοΙρΙεπάογΗη αερτοίαπ χάπι οαυ[α αἆ απο πιᾶ- 

ἨΙΙΑΥΙ4Π1 ΟΡΕΓαΠΙ πιεάϊοο αοσεἀετε. Φαῑι5 Πρίν {Γαοχῖῖ, 

Ίαεο γεχρα πε(ααφααα είζε Ηἱρροοταίῖς εχἰ[ήπιατθ. - 

ΧΙΥ. 

Γάπριμα ἰουίμπα [ιρπί[ιεαξ, [ἴπσμαε ριγίώες δἱ[ίο[αε. «ΕΒιίο- 
/ωπα αμίεπα α ρἰπδμῖς Τιύγαθ νετο α [απριμῖπε, πίβγαε 

αὐ αἴγα δίίε, αγἱάαε α [ιήιβίπο[α επι[ίοπε εἰ αὖ μἱεγίιο 

ΊΠΕΠΙΘΥΟ;, αἰὐίάαε νετο α ριμῖία, 



70 ΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΣΤ , 

Εά. Οἶανε. ΙΧ. [005] Εά. Ῥαῇ, Υ. (514.) 
1ἡν Ἰλὠετάν 6 ησε σηµαίνειν ὑποῖόν ἐστι τὸ οὔρον, Ἴτου 

τὸ κυρίως οὕτως ὀνομαξύμενον, ὃ καθ ἑκάστην ἡμέραν 

ἀποκρίνομεν, ἢ τὸν τῶν χυμµῶων ὀθῥόν. ἑκάτερος ὃ᾽ ἂν ὁ 

λόγος ἐπὶ τὴν τοιαύτην ᾖἠκέι διάνοιµν. { γάρ τοι γλὠττα 

τῆς ἐν τοῖς χυμοῖς διαῦέσεώς ἐστι δηλωτική, καθάπερ καὶ 

τὰ οὖρα,. καὶ τὀ τὲ χρήσιμον ἐκ τῆς ῥήσεως ἔχοντες, ἐκ 

περισσοῦ δητήσομεν ὅ τι ποτὲ σηµαίνει τὸ οὖμον. ἔστι δὲ 

τὸ χρήσιμον, ὃ καθ ὅλην τὴν ῥῆσιν διδάσκει, τὰς μέν τι- 
νας γλὠττας χολῆς πλεογεξίαν ἐνδείκνυσθαι, τὰς ὃ᾽ αἵμα- 

τος ή τινος ἄλλου τοιρύτου, περὶ ὦν ἐφεξῆς ἁπάντων ἐπι- 

σκεπτέυν. ἐν γὰρ τοῖς χρησίμοις εἰς τὼ τῆς τέχνης ἔργα 

διατρίβειν αξιῶ, παρατρέχοντας ὅσα σοφιοτικῶς ἐξήτηται. 

χλωρὰς οὖν γλώττας εἴρηκεν, ὡς ἐν τῷ βίῳ συνήθως ὀνο- 

μάξουσιν ἄνθρωποι, λλωρούς τινας ἑωρακέναιυ φάσκοντες, 

οἷς ἂν ἐπὶ τὸ χολωδέστερον 3 χρύα µεταβάλη, τῆς ὠχρᾶς 

δηλονότι χολῆς. ταύτην γὰρ ἁπλῶς ὀνομάξουσιν, οὐχ ὥσπερ 
τὰς ἄλλας μετὰ προσθήκης, ἤτου µέλαιναν ἡ ἑώδη καλοῦν- 

τες ἢ ἐρυθρὰν ἢ ξανθὴν τα) λεκιθώδη. ἐγγυτάτω μὲν οὖν 

ΓΠπριαπα ο]αθπηοςΙ Π{ ]οίῖαπη Ππάίσοατε αἲἲ, αἱ ρτορτῖθ 

Πο νοσαίμπι αιιοά αποἰΙάϊο πηϊοίι ε]ιοῖπιας, ααῖ {ποσογαπα 

{οτυπῃ, Ὀίοτααε απίοπι πιούας 1π εαπάεπα [επίεηίῖαπι γε- 

οἰάτίι: εἰσηῖπα Ἱπσαα Ποπί οἱ τγίπα ΓΠοςογΗΠα αΏεο!Ίοπ6ς 

ἀαίαρῖῖ. Αίηια Πα {γαοία εχ η] νετρῖ ἀεοοτρίο, αἀϊάπαπι 

Ἰούΐπι Ποπ]βοεί, εκ αΡιαπάαπ ῬΡεγαΙτεπιις,  Ὀα]ε απίοπι, 

αὐοά ἵη Ίοία Ίο ραγίο πο8 εἀοοεῖξ, Πίιά ο, Ππριας. 

αἰἴηιας Ρ1]16 αριιπάαη ἴἶαπι Πρηϊβοαχες αληιιας [απραϊηϊ απῖ 

14 ρε αἰἰοταπι ου]ηκρίαπι, ἆᾳ (αἴριῖς οπιπ]θεις 1 [εφ εη-- 

εἶρας [ρουπ]αρίπλασ,  Ἰπ 5 εηἶπι, πας 44 αγ οροτα 

οοπάοιιηξ, αι νετ[απάαπι ΟΟΠΓΕΟ; Ῥργαείετειπάα αιίοπι 

σα, «ΠάεοΙπ(ο [ορμ]ῇϊοο Ἰπνε[ιραία [απί. γγάες Πία- 

αµε Πήρα ἀῑκαι, αἱ Ἱπ οοπ]πηῖ ν]ίαε εΓά Πιογία]εθ 10- 

πημαπί ν]γ]άεν οποδάαπα {6 νά] ἀῑοθηίεδ, «αρα 1π 

Ῥή]το[ίς «οἶον πππἰαίας {Γαονί οὗ ρα]άαπν [οηίοεί Ρἰεπι. 

Παπο επί βπιρ]ο]ίεν αρρε]]αμῖ, ποἨ Ποιί αἰῖας.οππα αᾱ- 

εοίίοπε απί αἴγαπι απί αεγαρΙπο[απι αἲἲ ταβργαπι απ Παναπι 

αιί ντε]Ιπαια αρρε]]απίε. ανα φαἰάεπι 1116 Ργοχίπια 



Ἶ 

ΚΑΙΤΑ44ΗΝΟΥ ἘΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ. οτι 
Εά. Οµαςί, ΙΧ. [205. 590.] Κα. Βα[, Ῥ. (213.) 
ἐστι καὶ τοῦ αὐτοῦ σχεδὀν το γένους ἡ ξανθνὶ χολὴ τῇ ὠχρᾷ. 

λέγουσι δὲ ποὐπίπαν ἄνέυ τοῦ προσθεῖναι τὴν ὠχρὰν ἁπλῶς 

οὕτως χολὴν ἐμεμηκέναι τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ δὲ τῆς ξανθῆς 

σπανίως ἐἔστιν εἰρεῖν ἁπλῶς τινα λέγοντα. προστιθεασα 

}ὰρ εὐθέως αὐιῇ τὸ τοῦ χρώματος ὄνομα, ξανθὴν χολὴν 

ἐμεμηκέναι τόνδε τινὰ λέγοντες  ἄκρατον χολήν. ἰώδη δὲ 

καὶ µέλαιναν χθλὴν οὔτ [556] ἰατρός τις οὔτ ἰδιώτης 
ὠνόμαξεν ἄνευ προσθήκης, ὥσπερ οὐδὲ ἰσατώδη καὶ πρα- 

σοειδῆ καὶ λεκιθωδη. καὶ γὰρ ταῦτα χολών ὀνόματα ἐστιν 

ὑπό τίνων ἰατρῶν εἰρημένα, παρωγύμως ταῖς χρόαις, ἃς 
ἔχουσιν. οὕτως δὲ καὶ τὴν ἐρυδρὰν χολὴν ὀνομιάζουσιν, αἵ- 
µατος οὖσαν  ὀρῥόν. ἡἤ δὲ λεκιθώδης τῆς ξανθῆς παχυν- 

θείσης γίνεται χολῆς, καθάπερ ἡ ὠχρὰ, προσλαβούσης ὑδα- 

τώδη τινὼ οὐσίαν. αἱ τοίνυν χλωραὶ γλὠτται νῦν εἴρηνται 

σαφώς αντὶ τῶν ὠχρῶν, ὑπὸ τῆς ὠχρᾶς χολῆς βαπτόμεναυ, 

µεγάλας τε }ὼρ ἔχουσα φλέβας ἡ γλῶττα καὶ καιὰ τὴν οὐ- 

σίαν οὖσα χαύνη τε καὶ σπογγοειδὴς, ἑτοιμοτέρα τῶν ἄλ- 
λων ἐστὶ μορίων, ὕσα σκληρὰ καὶ πυκνὰ, δέξασθαέ τε τοὺς 

Ρα]]άαε ε[ε εί ε]ισάειη Γεγε ρεπετῖ. Ὠϊειπί απίοαι Ρ]ο- 

ΤΠΠΙ(Πε ποπ αἀ]ιοιεπίος ρα]άαπι, τία αΡ[ο]αίε Ποπιίπεπα 

νοπιπ[[ε Ῥΐ]επι, Γεὰ ἆ4ε Ώανα  ταγο απφρίαπι αΡ[ο]αίε ῥγο-- ΄ 

ΕάΠΠε Ππνεπάτ, Παπ επΊπα 1Ρ[Ι οο]οτῖ ποπιεπ α]εῖαπε, 

Παναπι Ῥ]εια νοπηε απεπιρίαπι ἀῑσεηίες επί ράταπη Ῥὶ- 

Ίοπι.  ΑετΙρΙιπο[απι νετο εἰ αἴταπι Ρεν πα]]ας πεφιθ 

πιεάϊοιδ πηε(πε Ρ]ερε[ις ῄπο αἀ]εο[ίοπο ποπιπαν, αἱεπι-- 

αἀπιούππα ποιο Ι[αίοάθιι, 1 ε[ι Ι[αιῖὰϊ Ἱετρας [ηΐ]επι, 

ηθο Ρογγασθαπαι πεο ΥΠ εΙΗΠαΠΙ: παπι Ίαεο Ἠἱ]6 ποππα ἃ 

ααἰρδάαπι πιεά]οῖς τερετία Γαπί οἱ α οο]οτίριθ ααἴρας Ἱη- 

{εεία ε[ι ἀειιναία. Θίο νετο εἰ ταῦγαπι Ῥϊΐ]επι νοσβηξ, 

Ἅπαε [απραπῖς Γεταπι ε{ι, [εὰ νΙίε]]ίπα, Πανα Ῥϊ]ε [ρΙΠε-- 

[οεπίε, Ῥτορϊσηϊίατ, απεπιαάπιοάἁπι ῥρα]]άα εκ εαἆεπι 

ἄπθαπι απαπάαπη [αὔβαπίῖαπι αοοϊρίοπίε, Ὑπτίάες {βία 

Ἱππααε ππο ενἰἀεπίεγ Ῥτο΄εο, αποᾷ ε[ι ρα]άαε, ἀῑείας 

Γαπῖ, α ρα]]]άα [ο]]οεί Βϊ]ε οο]οταίαθε. ΄ Ἐίεπῖπι σταηά]ο-- 

τιρας γεπῖ Ργαεάϊία Ἱησυα εἲ Ἱπαπῖ [αρβαπία Γροηρίαπι 

ΤΕΓΕΓΕΠΦ, αῖδ ἀπτίς ἀεπ[ίδᾳαε Ραγίιοι]ῖ ραταίῖοχ ει, αἱ 

΄ 



’ 
οἹο « ΜΠΠΟΝΚΡαάΤΟΙΣ ΕΠΙΑΠΗΠΜΙΩΝ ΣΤ 

ΚΕ. Οµατί. ΤΧ. [656. 1 Εὰ. Ραῇβ, γ. (513. ) 
ἀῤῥαίδειο χύμαυρ εις αὐτὴν, βαφῆναί τὸ πρὸς. αὐτῶν ὥσπερ. 
τὰ έρια.. παρέγκειται δὲ τῷ λόγῳ τὸ.  χολώδες, ἀπὸ πίωνος. 

ἐγδεικνυμένου τάνδρὸς «τὴν γένέσιν τῷ χολώδει πλείστην ἔκ 

τοῦ πίἰονος ἐν τῇ τροφῇ γίνεσαι. . πίονα δὲ ακουστέον οὐ 

μόνον τὸ λιπαρὸν, αλλα καὶ τὸ }λυκὺ καὶ ὅλως τὸ ἐν τοῖς 

ἁατὰ φύσιν ἔχουσιν 1δύ.. μόνοι γαρ. οἱ παρὼ φύσιν δια- 
κείμενθι, πικροῖς καὶ στρυφνοῖς καὶ ὀξώδεσιν ἐδέσμασι χαί- 

ρουσιν.' οἱ δὲ κατὰ «φύσιν ἔχοντες καὶ ἀπεριττότατου τά 

τὰ λιπαρὼ καὶ. τὰ γλυκέα καὶ τα γε μηδεμίαν. ἔχοντα ἰἴσχυ-- 

ρὰν ποιότητα, μεθ ἡδονῆς προσφέρόνταυ... πάνε, οὖν τὰ 

τοιαῦτο τὸ πῖόν ἐστιν ἐν. εροφῇ. καὶ διὼ τοῦτο καὶ πίονα 

ἄροιραν καὶ «λιπαρὼν χώραν εἰρήκασι πολλαὶ,, τῶν πρλαιῶνν 
εὔφόρον"' ἐνδεμίνύμενου διὰ τῶν ιπρορηγοραῶν τούτων ὑπαρ-- 
χειν αὐτὴν, τῶν ὑγιαίνουσιν ἡμῖν ἀμέμπιως ἐσθιομένων 
καρπῶν. ὅτυ ὃ᾽ ἕκ τὲ-μέλιτος Δαὶ ὕλως τῶν. γλυκέων, ὅταν 

ἐπὲ πλέον Θερμανθώσῖν, ὁ πικρὀχολος γεννᾶταυ χυμὸςι ἐν 
τῷ περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐπιδέδεικταυ κατὰ 

Γεγο[ος ἀπίχα {ε ἨάΙπογες αζιἰίαί, αρ 1]]]δφαο σοἶοσγᾳς ἵπ- 

βαν ἹαπαΓιπά. Γα[οιρίαϊ, Ιπίογ]εοίπα ε[ί απίεπι 15 νονρῖθ 

Ἠ]αά, Πο [ανα α- ριπραῖ, ἠπάϊσαπία. Ἡιρροογαίε: Ῥ]1ο[α πα 

{ποσα Ῥαρίπνάηλ», οκ. ρ]πδηΙ : αμηιοηῖϊ Ῥατίο ρτουγθαχῖ, 

Ρίησιιο νειτο «Ππίε]Ισεπά πι οϐ ποπ. [οἱ ππραϊποί[απα, 

{εὰ εἰίαπι ἄμ]οε εἰ ῥργοτ[απι απο παἰαταλίες {ο λαῦεπί- 

Ρις {ωανο ο[: [οἱ πάπιαε εχίτα παϊανα]ομι [αίππι οοἩ-- 

πια, απιατί6,  ασετρῖ5δ. αοἴάίδᾳαθ οἰρατί]δ. ἀε]εο[απίΙ} 

πα απα]ίον «ἀῑίεια {9 μαρεπίες. εἰ αἲ εχογεπιοηἰδ γαοι 

Ρίπραϊρς. εἰ ἀπιοίρας: οἱ, πη]]α νελεπιοπἰὶ αμαλίαίο ριαθ- 

ἀ1(15 οι νο]ηρίαίο νε[ουηίας., Οπιπία μαςο ριίαν ΠΤΙ] 

α)πά ο ρίηριια, 1 απιεηίο [απί.  Ώποσίχοα  Ρίπριοπα 

ασγαπι οἳ αηβαϊπο[απι. Ρόπίοποια. πλ] νείοχος. αρρε]1αγιαΠῖ, 

Ρον επ νόσαριι]α Ἰ]ογαμα. Εεασα να. ΓογαςθΠΗ ἀπ ἰοαηῖες, αι 

-α ποῦυ]ς τοσίθ γα]οηπίτριας [πο Ἱ]ία. ποχκα ουπιεά μίας, Ες 

ππεῖ]ο αιιίοπα ΟΙ1ΠΙΠΟΠΠΘ οκ ἀπίοίρας, απ ΥεΠΘΗΙΕΠΙΗΙΠΒ. 

Ἰησα]πεν]ηῖ, αιπαγας Ῥ1]15 οοπίχαμῖ άπιογοπα, ἀπ απαγίο 

4ᾳ Πρ]ιοϊαα πιοἱοαπιἰπαπα γήρας οοιηπιεηίατίο ἀος]αγα- 
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Εὰ, Οχι. ΣΧ. [ὅ96-1 ὄ δες Εάν Βαβ, Ύ, (819.) 
τὸ Σέταρτον ἱπόμνημα, μετα τοῦ καὶ φαίνεσθαυ σαφῶς ὕταν 
ἐν τῇ γασερὶ πλείονι χρὀνῳ τα τοιαῦτα µείνη, μήτ ἀναδο- 
θ ναι φᾳΒάσαντα μήτε πεφθῆναι τὴν ὠχρὰν ἐξ αὐτῶν γεν- 
γωμένην χολήν. ὕὅσοι γοῦν ἤμεσαν τηνικαῦτα, τὴν τοιαύτην 

Ἰμεσαν. περὶ μὲν οὖν τῆς ὠχρᾶς γλώττης ἑκανὰ καὶ ταῦτα, 

τὰς ὃ᾽ ἐρυθρὼς ἄφ᾿ αἵματος γίνεσθαί φησιν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' 
ἐπινοῆσαι δυνατὸν ἄφ' ἑτέρου χυμοῦ πλεονεκτοῦντος, ἐρυ- 

Ὅρὰν γενέσθαι χρόαν ἐν τινι µορίῳ. τὸ γὰρ χρώμα τῶν 
χυμών ἐστὶ τῶν ἐπικρατούντων δηλονότυ καὶ πλεονεκτούν- 
των, οὐ τῶν ἐλλειπόντων. οὕτως δὲ καὶ τὰς µελαίνας γλως- 

τας ἀπὸ µελαίνης χολῆς γἰνεσθαί φησιν, ὃ γὰρ αὐτὸς λόγος 

κάνταῦῦα. τας δὲ αὔας, ὅπερ ἐστὶ ξηρὰς, ἑπανώς ἐκ πυ- 

«ρετοῦ διακαοῦς, Ὁς οἷον πῦρ κατακαίων τὸ αἷμα λιγνύευ 

μᾶλλον περ ἀἄτμῷ παραπλήσιον αναθυμίασιν ἐργάξεταυ" 

διὸ καὶ µέλαιναι πολλάκις αἳ τοιαῦταυ φαίνονται γλῶτταυ. 

γίνονται δὲ τοιαῦται γλὠτται καὶ ἀπὸ μήτρφῴου µορίου, τῆς 
ὑστέρας δηλονύτι. καὶ γὰρ καὶ ταύτῃ φλεγμαινούση πυρὲ- 

τοὶ Θερμότατου συνεδρεύουσιν. ὥσπερ δὲ ὠχραὶ μὲν ἀπὸ 

ἴαπι εΠ, Όαμπι Ἠος εἰἶαπι, παπι Ἠαες ἁῑπίας 1π νεπίτ]- 

οα]ο ποχαία {ΓμεγίΠΕ, πε(πε Ρτῖας ἀιβηραία, πεπε «ο-- 

οοεία Γη, Ππίεαπι οκ 1ρῇΠς Ῥΐ]επι ργουγεατὶ ενἰἀεπίει Ῥει- 

οερίπιᾳς. ΘΟαἴσααῖς Ιρῖίαν απο ενοπιμ]ῖ, μιι]α5πιοςί Ε1]επι 

εγοπιμί. Ὦοε ρα]]]άα ααἶάεπι Ππρια αμιηπάε Ἴαεο {ΠΠΕ, 

Ῥαργας απίεπι α [μησαΐπο βόγί αἲξ, Ίεααε επῖπι γε] οο- 

ρἰίατί Ρροίε[ὶ αἳ α]ῖο αἰγαπάαηίθ Ἠππιογο α]]α 1 ρατίο τα- 

Ῥταπι οοἱογεπι Πετί: οο]ον επῖπι Γιουυγαπα ε[ι ἀοπαιίπαἨ Ενα 

εἰ εχιρεγαπίίαπα, ποα ἀεμοϊοπαπα. Ῥπλίευ εἰ πίστας 

Ίπσιας α ηῖρτα Ρίο Ποτί ἀῑοιί, εαάειπ επῖπι ταῖο εἲ 1π - 

Ἡ]8 ε[ι: ατίάαδ απίεπα, 14 ε[ι αἀπιοάππι Ώοσαθ, α ρετητγοπία 

{εμγε, α.1αε ἰρηπῖ ἵηβαν [αησιίπεπι ἹΠη[αππιαας {Γα11σοἶΠΙ 

Ροίῖ ϱπαΠι ναροτί Πιωῖ]επι εχμα]αΙΙοπεπι ε[ῃοϊί, Τάοΐτοο 

εἰ πίσγαε {[αερῖις Ἰα]αδηϊοάΙ Ἱπριαε εΠιοϊιπίας,  Ταιες 

νετο Ἰϊπσααε εἰ αἨ ΙΙΕΤΙΠΟ ΠΙΕΠΙΡΤΟ, Ἰά ε[ὶ αἲὐ π[εγο [.ε- 

Ρία5 Παπί: παπι αἱ Ἰοο ΡΠΙεριποπθ οὐγτορίο οα]ά([ππιαθ 

Γερτες αἀνεπ]αηί. Ύεταπι φαεπια(πιοάμπα ρα]]άαο Πηραας 

ΦΑΙΕΝΙΠ5 το]. ΧΝΙΙ, ΡΑΕ5 ΙΙ. 5 
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Εά. Οἶναςῖ. ΙΧ. Γζ0θ. 527.]. - Εὰ. Ῥα[. Ὑι (5415. 544.) 
τῆς ὠχρᾶς, µέλαιναι ὃ᾽ ἀπὸ τῆς µελαίνης, ἐρυθραὶ δ ἀπὸ 
τοῦ αἵματος, οὕέως ἀπὸ φλέγμαιορ αἱ λευκαὶ γίνονται 

γλῶτταυ, τοῖς μὲν οὖν εἰρημένοις σημείοι ἀκολουθεῖ διὰ 

παντὸς τὸ δηλούµενα, τοῖς δὲ πράγµασιν οὐκ ἐξ ἀνάγκης 

τὰ δηµεῖα, Φλεγμαινούσης γὰρ τῆς μήτρας οὐ διὰ παντὸς 
οἳ πυρετοὶ διακαεῖς γίνονται, καθάπερ οὐδ᾽ αἵματος πλεο- 
Φάξοντες ἔρυ- (514) θραΐνεται γλὠττα. καὶ μέντοι καὶ χο- 
λῆς µελαίνη ἐν σπληνὶ περιεχοµένης ἢ κατά τινας κάτω 

φλεβών, ἡ γλῶττα τὴν χρόαν οὐ µἐταβάλλει, καθάπερ οὐδ᾽ 
ἐπὶ τῆς ὠχρᾶς, οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ φλέγματος, ἀλλ ὅταν Ίτου 

κατὰ τὴν γαστέρα περιέχηταίἰ [5271] τι τούτων ἢ) Θερμα- 
σίας πολλῆς Ἰεούσης τὲ Καὶ πνευματούσης τοὺς χυμοὺς, ἡ 

φορὰ γίνεταυ πρὸς τὸ µετέωρον. καθόλου τοίνυν ἐστὶ ῥη- 
τέον ὥς ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἐπὶ τῆς γλὠττης σημεῖον 
ἐνδεικτικόν ἐστιν, ἠτοι πυρετοῦ περικαοῦς, ἅμα τῷ καθ 
ἕκαστον αὐτῶν ὑφ᾽ “Γπποκράτους γεγονέναυ χυμοῦ πλεονάδειν ἢ 

τοῦ περὶ τὴν αστέρα περιέχεσθαι τὸν τοιοῦτον. 

α Ρα]]άα Ῥΐ]ε, αἰχαο αἨ αἰτα, χαβγαο α [αμραίπα, Πο α Ρί- 

τωία α[Ρίᾷας ἠπραπίαν,  ΊΝεπηρε ἀῑο[ῖ5 Πσιῖ οπιπῖπο 4αας 

ΠεπϊΠοαπίας ενεμίαπίς τεραςθ απίεπ ποπ αοοϊἀυπί Πσπα 

πεοο[ατῖο.  ΤηΠαπιπιαίο ΕεΠΙΠΙ πίογο Ἱαιά [επρεν Τεβργες 

αε[βιαπίος αἀνεπῖαπί, ααεπιαάπιοάμα πεα τεμπᾶαπίε 

{αηρσυῖπο Ἱπρια ταβε[οί, αιλα εἴίαη αίτα Ρο 1Ππ Πεπε 

ααἲ 1 αλα αἷρας {π[εγίογίρας νεπῖς οοπἰεπία Ἠππιαε εο]ος 

ἩΟἨ οναν]αϊ, Πουί πεαε οἩ ῥρα]]ϊάαπι Ῥΐ]επα, Ίπεηαε ο 

Ῥιπίταπι, [οὰ οπαπι απί ἵπ νεπίτίομ]ο Ἠα]α5πιοβί ααι]ά 

οοηΙπεβ]ίασ΄ απὶ πιπ]ίο οπ]ογο {απάεπίε αἴιαε 1π [ρίγα 

Ἰαπιόχος νενίεηίο, ἵπ Γαρ]πιο ἸαΠίας Γεγεπίας. Ἰπ απ- 

νογ[απι {ρίίαχ ἀἰοεπάμπα ε[, ᾳποάΠδεί εκ πατγτα[]ς ἆᾳ Ππ-- 

σὐα βρηῖς ααἲ Γεῦτεπα ρεταγεηίεπα αἀε[ε, Πππα]ιο Βηρα- 

Ίο [άσσος αὖ ἨἩἱρροογαίε ἀῑοίον αβαπάασει [νο ἵπ νεπἰχ]- 

οπ]ο οοπΙπονϊί ο[επάςτο. 
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Γά, Οἶνανι. ΙΧ. [557.] Ην Κὰά. Βαΐι Υ. (5ἱ4.) 
εξ. 

Οὗὖρον ὁμύχρουν βρώματι καὶ πόµατυ καὶ ὡς εἴωθεν ἐὸν, 
ὕπου τοῦ ὑγροῦ σύντηξις. 

139 οὖρον ποτὲ μὲν ὁμόχρουν τῷ πἐπωμένῳ φαίνεται, 

με μεταβαλλομένων μηδ᾽ αἱματοιμένων καλώς τῶν σιτίων, 

οἷς καὶ τὸ ποθὲν αὐτὸ συμμµεταβάλλεταυ. ποτὲ δὲ συντήξεωώς 

τινος ἐν τῷ σώματι µορίῳ γεννωμένης, ὡς ὁ «Σαβίνος ἔγρα- 

Ψε. ταῦτα μὲν οὖν ἀμᾳότερα παρὰ φύσιν διοικουµέγου 
τοῦ σώματος Ἠίνεται, κατὰ φίσιν ὃ᾽ ἔχοντος, ἅμα τῇ τῶν 

χυμῶν }ενέσει τὸ ποτὸν μεταβαλλόμενόν τε καὶ χροϊξόμενον 
ἐργάξεται τας διαφορὼς τῶν οὕρων, οὔτε κατὰ τας τῶν πὲ- 

πωμµέιων ποιότητας οὔτε κατὰ τὰς τῶν στώκτών ἐν τῷ 

σώματε µιορίων, ἀλλὰ κατὼ τὰς ἰδέας τῶν γεινηθέντων χυ- 

μῶν, ὡς ἔμπροσῦθεν ἤδη δέδεικται. ὁπύτε μὲν οὖν διασώσει 

τὸ οὖρον τῶν πεπωμµένων τὴν χρόαν, εἰ μὲν ὕδωρ εἴη τὸ 
ποθὲν, Ἠἤ τις οἶνος λευκὸς καὶ λεπιὸς, ὑδατῶδες φαίνεται 

ε 1 ως ο ο Δ ’ ., ς 5 , 

φαὶ λευκον εἐ δὲ παχυς καὶ µέλας εἴη ὁ οἶνος, µμελάντε- 

ΧΥ, 

Ὀτίπα εἶδο εἰ ροϊμὶ εοπεοἰογ αἴφμε ἰα]ίς, οονι[ιευῖὲ, 

μδί [ωπίαιιαςν οοἰ[ἰφματῖο. 

ἱ ' 

Ότιπα εἴ ποπΠπάΠ( παπα, ααοά εροίαπη εβ, οοἶογα [πιί-- 

15 αρρατεί, πθπε παἰα[ῖδ, Ὠηεὰε ἵπ [απριίπεπι τεοίε 

γετῃς οιρῖδ, ομπαι πἶρις εἰ 1ρίε Ρροία5 ουππιμίαίμν: Ποή- 

ΏἳΠ( απ εἰ αφαα οοτροεῖς ρατιῖοι]α Μαπε[οεηίε, αἱ Θα- 

Ῥΐπις [οπ1ρΗ!. Ἠαεο 16111 µίχααθ ἨοἨ εκ ἨαίΠγαθ ῥγο- 

Ρο[ιίο αἁπιιη][ἰγαῖο οοΓρογε εγεπΙιη!ί, παἰιτα[ετ αμίοπι [ο 

Ἠαρεηίε οτεαηά]δ [αοςῖ ἧπα οοπιπιηίαίας5 Ρροίας εἰ οο]ογο 

Ἰη[εοίαδ, αγίπατααι «Πεγεηπί]ας {αρῖῖ, πέεμο εροἰῖ Ἠιπιοχῖς, 

ηεε ΠΙΕΠΙΡΤΟΥΗΠΙ 11 ΟΘΟΤΡΟΤΟ Πφιαίοταπι οπαΠίαΙρης, 

Γεὰ ογεβἰίογΙΠα ἨΗΠΙΟΥΗΠΑ {ου ηηῖς πε[ροπἀεπίες, «πεπιαάιπο-- 

ἆσπι εἰ [αργα αἰα ο[εμ[απι εἰ, Ου αβίίατ Ποαπι τεῖ 

Ροίαε εοἰογεπι τεἰϊηπεγΙε, ΠΠ αφπαθ αμ! αοι]ας αἲδί Γεπαῖς- 

ᾳπαε υ]μῖ ροίίο {ιθγῖ, απεηι αἱράπιαε οοπ[ρίἰοαςς { 

νίπαπα οια[απα πίστιπιααε Γ{αεχῖέ, ηϊρτίου πτίηα εἰ εγα[ῄιοτ 

5 2 
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ϱόν τε καὶ ο ον ὥσπερ γε καὶ ξανθότερον, εἰ παλαιὸς 

καὶ πιοῥὸς ὁ οἴνοι. τῶν δὲ συντακέντων μορίων ἐνδείκνυ- 
ται τὴν χρόαν, ὅταν οἷον ὀροβοειδῆ τε καὶ κριμνοειδῆ συν- 
εξέρχηταί τινα αὐτοῖς. ἀφ ἥπατος γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα, 

καθάπερ γε τὰ σαρκωδέστερα τῶν νεφρών, οὕτω δὲ καὶ τὰ 

πεταλώδη τῆς κύστέως» τὰ δὲ λιπαρὰ πιμελῆς, τὰ δὲ κρι- 

µνώδη μὲν τῷ τε µεγέθει καὶ τῇ σκληρότητο, μὴ µέντου 
λευκὰὼ, σαρκὸς ουντετηγµένης γνωρίσματα, καθάπερ γε καὶ 

τὰ µέλανα. τῆς σπληνὸς μᾶλλον. οὐ μέντοι τά γε τοῖς τῶν 

ὑποξυγίων ἑοικότα συντήξεώς ἐστι σημεῖονν᾽ ὥσπερ ὁ Σαβϊ- 
νος Φῴετο. Οδέδεικται γὰρ ἐν τῷ εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπο- 

µνήµατι τὰ τοιαῦτα γινόμενα τοῖς τὸν καλούμένον ὠμὸν 
χυμὸν ἠθροικόσι πλεῖστον, ὅταν ὑπὸ Θέρμης χυθῇ. τηνι- 
καῦτα γὰρ αὐτῷ συμβαίνει πνευματουμένῳ πρὺς τὴν κεφα- 

λὴν ἀναπέμπειν πνεῦμα φυσώδες, ὅθεν αἳ κεφαλαλγίαυ γί- 

φονταυ. 

αρραχεΡῖέ, αποπιαδπποᾷσπα οἱ Πανίος, Π νείαβανα {α]ναι- 

απο νίπαια Π,  [πάῖσαι απίοπι οο]]ᾳααίοσαπα πιεπΙΡγοτι 

οοἱογεπα, 4ά1πΠ Ραγίες αΊφααρ εὐγί αἱ Ἰοτάςί [ρεσίεπα τε- 

Γετοπίες ππα ΟΙΙΠΙ Τρία εχευηί: α Ίεσοχα 6ΠΙΠΗ λα) αδπιοςὰ 

οοτρµ/[ου]α νεπῖαπί, Πουί οαγπο[ογα α τεπῖραθ, 

εἰ {ο]ίογαπι Πηϊ]α α νεί[σα; απραϊπο[α αΏ αἀἱρε: 

Τία νετο 

Ἡογάεα- 

ο6α απϊάεπι πιασπ]πάΊπο εἰ ἀπγ]ῖα, Γεὰᾷ που αἱρίάα, ο]- 

Ἰϊᾳπαίαε οαγπῖ ποίαο [απί; [οι εἰ πῖρτα Ἰεπῖ πηπαρῖς, 

Ὀτίσας απἰάεπα ]απιοπίογαπα ]οίῖο Ππι]]ες ε)ΙαπαΙοπεΠα Πο 

1πά]σαπί, αἱ ῥαρίηας οεη[εραί; παπι 1π αρλμογΙ{πιογΙπι εκ- 

Ρἰαπαἰιομίρας Ἰά ρεπης πγίπας οοχγΗΠΙ ε[Πο εχρ]οανίππαδ, 

1 απῖρας ΕΠΟΣ, απ ογαάμςδ νοσαίατ, ῬΡ]ατίπιαδ αριαπάαἲ 

εἰ α οαἱογε Γαίας ε[; ἴαπο επῖπι 1ρ[απα 1π ΓρΙΤΙΕΙΙΗ νεζ- 

{απα Παϊιο[ας οχ]α]αίῖοπος αἆ οαριί Γαρπαίετο εοπΙπρῖί, 

υπάο εἰ ἆο]οχεδ οαρῖιῖδ εχοϊἰαπ{χ. 
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η ο 
1'λώσσα ὁμόχρους τῇσι προστάσεσι, διόπερ΄ ταύτησι γινώ- 

σκοµεν τοὺς χυμούς. 

σαφής ἐστιν ἐνταῦθα {ᾖᾗ προστάσεσι φωνὴ, τινῶν μὲν 
οὐομένων προστάσεις χυμῶν εἰρῆσθαι ἐκ τῆς γαστρὸς ὁρ- 
μώνιων, ἐνίους δὲ τοὺς ἐπιπηγνυμένους τῆς γλὠττης τινῶν 

καὶ τοὺς διαβρέχοντας αὐτήν. ἄμεινον δὲ τούτους ἅπανταρ. 
ακούειν, ἵνα ἐπὶ τῶν ὁὑπωσοῦν ψαυόντων τῆς γλώττης χυ- 

μῶν ὁ λόγος ᾖ γινόμενος. ὁμόχρους γὰρ αὐτοῖς φαίνεται, 
κάν ἐκ [628] τῆς }αστρὸς ἄνω φέρωνται, κἂν διὰ τῶν 
φλεβών ἤκωσυ τῶν τρεφουσῶν, κἂν ἐξ ἀτμῶν τινων ἄναφε- 

θομένων ἔξωθεν αὐιὴν ἐπιπήγνυνταί τὲ καὶ περιπήγνυνται 

χωρὶς τοῦ διαβρέχειν τὸ βάθος, διὰ τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ 
τοὺς χυμοὺς διαγινώσκομεν ἐὰν μὲν γὰρ Ζλωρὰ γένηται, 
τοὺς πικροχόλους, ἐὰν δὲ µέλαινα, τοὺς μελαγχολικοὺς, ανά- 
ογον δὲ τοῖσδε τοὺς ἄλλους ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἷ- 

ΧΤΙ. 

Πήπρια επιεπ[ιοπῖδμς οοποοἰοτ. ΌὈμοείτοα επ /[µεσος 

οοΡπο[εἴπιμς. 

ΟΡίευτα Ίος Ίοεο ε[ Ίαεο Υοχκ, εχἰεπΠοπῖβις ΠοΠ- 

πα] εχἰεπ[οπθος [Ποςογπι ϱ νοπἰτιοα]ο αά[οεπάεπ[ῖπι 

ἀῑοίας ε[[αε, ποηπιι]]15 γετο οοποτείος 1π Ἰησαα, αλααῖρας 

εἰ ἀρίααι πια]ε[ασιεπίε Ίπππογες Παιὴβοατϊ Ῥιϊαημρης. 

Φεᾷ ΙΠϊο οπιπες ΙΠίε]]σετε ρτθε[Π(ετῖῖτ, τί ἆε [αοοῖς αί- 

εὔπαπε Πησιαπι αἰΙησεπρις [εγπιο Παί; 1ρ[5 επῖπι οοΙΙ-- 

οοἷος Πησιια αρρατεῖ εἰ [ εκ νεπιτίομ]ο Γαχ[απι περαπέ ο 

{ Ῥεγ γεπᾶς εἶας αἰίχίσο αβαχοτιπί εἰ { Ῥει ναρογες 

αποδάαπα [αρ]αίο εχίετῖας 1ρ[ αἀλμαε[ετίπε; αἴᾳαε Ρρεπῖ- 

Ποτα ΠΙΠΊπιε : Ἡαπιεοίαπίες οἰτομπηοτείά {αενῖηί. ΕΡτορίες 

μοο Ιδίως Ίρ[απα εἰ Ἠάππογες Ἰπίεγποίοίπις, Πηπϊάεαι ν]- 

σ1ά15 Ἡπραα Γμεττ, Ῥ1]]ο[ος; { νετο Πῖρτα, πιε]αποΒο]ίςοδ; 

αἆ ἹΠποχαπι ααίεπι Παλμμάϊπεπι εἰ 41105, 4θ 4αἱρας ἀμάωμη 
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πον, ἐξηγούμενος τὴν ῥῆσιν, ἐν ᾗ φησι γλὠσσαι χλωραὶ, 

χολώδεες. | 
---------------- 

εν 
Ἀ ε 3 , , [ ι 
ᾖν αλμυραὶ σάρκες γευομενῳ, πέἐρισσωσιος σήµειον. 

Ὁὖύ µόνον ἡᾗ χρόα τῆς γλώττης ἐνδείχνυται τοὺς πλεο- 
νάδοντας χυμοὺς, ἀλλὰ καὶ ἡᾗ γευστικὴ κατ αὐτὴν δύναμις. 

οὕτω γοῦν ἐνίοις μὲν ἔχουσι πικρὸν χυμὸν ἐν τῇ }λὠττη 
πάντα φαντάζεται πικρὰ, κἂν ᾖ γλυκύτατα, καθώπερ τοῖς 

κτεριώσιν, ἐνίοις ὃ᾽ ἁλμυρὰ διὰ τὸν ἁλυκὸν ἐνομαζόμενον 
χυµόν. ἐναργὲς δὲ τούτου τεκιήριον ἐπ αὐτῶν τῶν ὑγιαι- 

γόντων ἐστίν. ἐὰν γοῦν τι ἀψινθίου γευσάμενος εὐθέως 

ἐπ αὐιῷ γεύηταί τινος ἄλλου, πικρὸν αὐτὸ φανεῖται, κἂν. 
ἅλας µασησάµενος ἄλλο τυ μετ αὐτὸ αὐτίκα. προσενέγκη-- 

ται, καὶ τοῦτο φανεῖται τὸ γευσθὲν ἀλμυρόν. "οὕτως οὖν. 
κάν ταῖς νοσώδεοι διαθέσξσιν, ὅταν. μὴ καθαρὰ καὶ απέ- 

ἀἱοεβαπιας, ο ΠΠ εαια Ῥατίοπι οχρ]απαγεπι», ἵπ ος ἆᾱἷ- 

οἱ: Ἱήσμαο νΙτίάορ΄ Ῥ]μοίας. ὂ 

μ) 

ΧΥΠ. 

δί [αἰ[αε εαὐπες βιι[ἑαπεί, [μρεγυαεμας ππαιεγίαε [ρπωπα. | 

Νοπ΄ πιοᾷο Ἱΐπσιαα οοἷος, [ες εἶις εἰϊαπι νἱδ σαβαίο-- 

ία Γπρεγνασιος Ἠποχες ο[ιεπά1ί,  Όιο Ίδια αι ριιδάαπα 

4ΠΙ4ΥΟ [αροτε Ἱπ[δσίαια Πηρααπα Παβεπίρας οπηπία φπαπανίς 

ἀπ]είβπια Ἱαάϊσσπίατ αἴπατα,  απθιπαάσιοάσαι οχεπιρ]ῖ 

οαι[α τορίο ἨΠΟΙΡΟ Ιαπρισμας; Ἠομπιι]]]θ  Υογο [α]ία 

Ριορίεν [αροτοπι, απ [αἱ[19 ἀῑοϊίαν,.  ἨΗπ]ας νετο γεῖ Ρρέν- 

Ερίουαπα ἸπάΙοίαπα 1π 1ρ[Φ τοοίο ναἰοπίίρως ο, 9 απ 

ουἵπι αΡ[Πί]]ο ριίαίο, οΟΜΙΙΠΙΟ αἲ 1ρ[ο αλα ἀεριβοί, 

βΠπανύπα 14 αρρατεΡ!ῖ εἰ [αἱο οοπιπιαπἀποαίο, Π αι]ά αἰιᾶ 

οοπ/{εβῖπι Ροβι ἀαρ[ίαπι αἀ[απιίαπι Γααγίί, 1βιά ᾳποφιο ρα- 

Παία [αἱ[απαι νιάερίίατ. Όπαποβρεπι [ο οἱ 1π ΠιοτΡο[ῖ5 

α{Ποοίίρις ου Ἱηραα πιραγα οἱ εκοτεπιεη[ῖ α{]πεπα 44, 
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ρεττου ᾖ κατὰ τὴν φύσιν τοῦ παετώµατας ὁ τῶν σίτων 
τῶν ἐν αὐτῇ πλεοναξόντων χυμὸς, ἐὰν τὸ προσφερόµενον οὗ 
γεύσεταί τις ἔξω πάσης ᾖ σφοδρᾶς ποιότητος. εἰ δὲ μὴ, 

μικτή τις αἴσθησις ἔσται τῇ γλώττη δυοῖν χυμῶν, αὐτοῦ 

τὲ τοῦ κατ αὐτὴν πλεονάζοντος καὶ τοῦ κατὰ τὸ προσφε- 

θόμενον ἐπικρατοῦντοςο. ἔνια μὲν γὰρ ἱκανῶς ἐστιν ἀλμυρὰ, 

τινὸ δὲ πικρὰ, τινὰ δὲ δριµέα, καθάπερ ὀξέα μὲν ἄλλα, 

γλυκέα ὃ ἄλλα. μικτὴ τοιγαροῦν, ὡς ἔφην, εἰ τῶν τοιούτων 
τις εύοιτο, γενήσεται τῶν χυμῶν αὐτῶν ἡ διάγνωσις, ἔκ τὲ 
τοῦ κατὰ τὴν γλὠτταν ὑπάρχοντιος Ίδη κἀὶ τοῦ ψαύοντος 

ἔξωθεν αὐτῆς. διὰ τοῦτ οὖν ὁ “Ἱπποκράτης ἓν τι τῶν 

τοιούτων ἔγραψεν εἰς ἀνάμνησιν ἑαυτῷ, καθάπερ εἴωθε 
ποιεῖν ἐν τούτοις τοῖς ὑπομνήμασι. 

|] 

’ τη. 

"Ην τῶν ῥόηωκι αἳ θηλαὶ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλὠρὸν εὔη, νο: 

σώδες τὸ -ἄγγορ. ' 

Ρο εκογεππεΠ!]1 παΐίπτα οΙβογΏπι [αρος Ἡπρααα Ἱπιρτεί[απα 

Γωρογεπι το[ετί, Π πιοᾷο 4παε ἀερι[αίας ε[σα οπιπί νε]ο- 

πιεΠ(Ι αιιαΠΗἴαῖε [ρο[ἴαια Πιετῖ.  Φίπ [εοις Τε αβεαῖ, παῖ-- 

Ηα9 ααἰάαπι 1α Ππριια Φοσατα [αρογΙΠα βοπ[ας επί, εἰ ε]αδ 

αι Ίπ ἀρία. εκοε]]ῖ ἐξ εἶας απ ἵπ οἶθο ἁ[[αππίο ἀοπιῖᾶ”- 

{ατ: απαεάαπι εηΙπι αἀπιοάσπι [α][α [αη, αἰαεάαται 8ΠΠάΤα, 

απαεάαπα αοτῖα, [ιουί ΙΠἴεταπα αἶ]α αεϊάα, α]ία ἁμ]εία, παῖκ-- 

5 αρίίας, τι ἀἴοεραπι, Π αιῖδ ασ ρι[ἰανετί!, Πεῖ [αρο- 

παπα Πἱοχυπι ῬετοερΗο εἰ εἶας αιϊ Ίαπι Ἱήσπασι Ιπ{εςεταί 

εἰ ε]ας απὶ εχἰτΙη[εοις 1ρίαπι αἰμηριί, . Ετορίετεα Ιδέα 

Ἡιρροοχαίες πι αποάάαπι εκ Ἠῖδ ππεπιογίαε οαα[α ΠΡὶ 

αρ Ἰετῖς πιαπζαν1Γ, απεαιαάπιοάιπα Ἡ][ος 1Ππ οοπιπιοπ{ᾶ- 

1116 {8οετε. οοπ/{ιιεν11, 

ΧΥΠΙΙ, 

δὲ ππαπηππαΓµπῃ γραρίἰίας εἰ χµύτωπαι νἰγιάε ᾖὲ, αερτοίαι 

οοποεριαομίμτα. 
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οὐ κατα τὴν Ἱπποκράτουν ἑρμηνείαν ἐστὶν ἄγγος ὀνο- ᾿ 

µάσαι τὴν ὑστέραν, τὸ γοῦν λεγόμενον εὐδηλόν ἐστιν. ἐὰν 
γάρ τυ τῶν εἰφημένὼν σημείων περὶ τοὺς τιτθοὺς γένήταυ, 

Ῥοσώδη διάθεσιν εἶναι κατὰ τὴν ὑστέραν δηλοι. ΄ πολλᾶκις 

ἳ 780 ἤδη μἐμαθήκατε περὶ τῆς κοινωνίας τῶν τν πρὸς 

νόῦ μήτρὰν. : 

οδ. ΜΥ 

[520]. ἸΑνθρώπωσω ὁ ἓν τοῖς ωσὶ όντος ὁ μὲν λυκὺς 

:Φανάσιµος, ὁ δὲ πικρὸς οὔ. 

Τά’ ἂν νὰ τις ἕκαστος νοσῶν ὑπομείνειε γεύσααθαι 
τοῦ κατὰὼ τὸ οὖς ῥύπου. τῷ ὃδ᾽ ἰατρῷ βδελυρὸν ἂν εἴη 
τὸ πρόσταγμα. πρόδηλον ὃ” ὡς οὐκ ἓν ἄλλῳ καιρῷ δύνα- 
ται ἀΦΑΣΑΦΗΗ ὁ ήπαρ 7λυκὴο ἢ καθ. ὃν ὃ ἐγκέφαλος «νοσεῖ. 

κατὰ φύσιν γάρ ἐστιν αὐεῷ τὸ πικρῷ φαίνεσθαι, διὸ καὶ 

τὸ γλυκὶ ἐγκεφάλου συντηκοµένου φασὶ γίνεσθαν. 

Όιεταπι αρρε]]ατο οοποερίαου]απα . Ηιρροοχαἰῖθ, ΡΏγαβα 
ποη [αρῖί, ἵαπιει αιοά ἀῑοῖίας ρειτ[ρίοιαπι εβ, . Ναπι ῇ 

α]]αιοά εκ ἀῑοί]5 {1ραῖς πιαιηπιῖ αοοϊάαϊ, Ἰαηρβιετο πίετααι 

Πριαϊβοαε:, [αορίας, οπῖπι αἰίας πἱθγαιη πιαπιπιᾶδᾳ ο [ος]είαίο 

οοπ]αηρὶ ἀάιοῖ[ας, 1111 

ΧΙΧ. 

ΠἩοπιλπίδιις [ουᾶές ἵπ νι ἀι]οῖς κα νΜρκλήρα, 

Ἱαππαγα αμίεπα ΟΠ. 

Εογία[[ι: απἱβρίαπι αοργοίαπ 1ρ[ο αμτῖς Γογάεπι ἄεσιι- 

Βατο [αβΙπασνγῖτ, πηεάίοο αιπίεπι 1ά ργαεοῖριε ἴπερθ΄αο ἆ6- 

1οβαΡι]α {αοτ. ΄ ΟΙαταπι οβ αιίεπι ΠΟΏ αἰῑο ἴθ6πιροτο αἱι- 

τίαπι [οτάεπι Πογί ἀι]σοπι Ρο[ς «παπι 41ο ΟΟΓΕΒΓΙΗΠΙ 3θ- 

στοίαί, παἰατα]ίες επῖπι ἁπιατα νΙάείας.  ΔἴΦμθ 1460 ρα 

ἀπ]οεπι, Πᾳπε[οεηῖε οεγερτο, Πενί ἁἀμοιιηῖ, 
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. ὴ κ. ' 

Τῆν μεταμείβειν σύμπφορον ἐπὶ τοῖσι µακροῖσι νουσήµασιν. ην { µ . ' ]μ 

Εἴτε πλέων εἴτε πεξων τις εἰς ἑτέραν ἀφίκοιτο γῆν, 
” Π ς .] .] -ᾳ Π Ν ΔΝ ” :Φννι . 

εἶτε κίνησις 1 κατα την ὁδοιπορίαν ἢ τὸν πλοῦν, ἡ 9) ὑπαλτ 
-” Γ Τ. μό 3 ΗΝ) 

λαγὴ τοῦ αέρος ὀνῆσει καὶ μάλισθ’ ὅταν εἰς ἐναντίαν. ἔχον-- 
τα κράσιν ἄέρα μεταστῃ λέγω ὃ᾽ ἐναντείαν οὐ µόνῳ τῷ 

κατὰ τὴν οἰκείαν τοῦ κάμνονεος χωρα», ἄλλα καὶ τῇ κρά- 

σει τοῦ νοσήματος. εἰἐ μὲν γὰρ ὑγρὸν εἴη; ξηροτέρου τοῦ 
αέρος εἰς ὃν µε- (516) ταβαίνει δεήσεται' εἰ δὲ ξηρὸν, 

ὑγροτέρου. κατὰ τὴν αὐτὴν δὲ καὶ Ψυχροτέρου μὲν εἰ 9ερ- 
Ἶ , 4 αἱ ῃ Δ λ τι Το 

μὸν, Θερμοτέρου δὲ εἰ. Ψυχρόν. κατὰ τὴν αὐτὴν δὲ 
ὑγροτέρου καὶ ψυχροτέρου εἰ δερμὸν εἴη καὶ Ἑηρόν". ὁὕτω 
δὲ καὶ -κατὼ συξυγίαν. ἔτι δὲ μᾶλλὸν ὠφελήρει τὸν µετανι- 
στάµενον, ἐὰν κατὰ τὰ µέτρα. {ης εἰς τὸ παρὰ φύσιν. ἐ- 

προπῆς «τοῦ :Σόσήματος 2 πρὸς ἐὸν ἀέρα τὸν. ἐναντίον γίνη-- 
., , 3 ὁ 3 α.᾿ α / Ν 

ται μεταβολή. τὸ μὲν γὰρ ἐπ ὀλίγον ἐκ τῆς κατὰ φύσιν 

μα... σαχ οἱ Ρ)] 
δοίμπι φεγΊετε ἵπ Ἰοηβῖς πιογδὶς οοπυεΠῖ!. Ἴσα 

το δινθ πανίραις, ᾖνο ἱεγγεβγο 1ΐον {ασΐεπς  φα]ερίαπι ἵπ 
α]ίεγαπα τορίοήεπα πστανετΙϊ νε] πιοίαθ {η 11Πεγε αμ ηα- 

νιραίῖοπε γε] αθτῖ πιπίαίΙο Ῥτοάετιϊί, εἴ ππαχίπιε «παπα 

η αἔτεπι οοπίχηγίαε ἰεπιρεταίμταε ἀῑ[οε[[ετιτ, Οοπίταγῖαπι 

βυἴεήι ἀῑςεο ποπ, [ΟΙ αξτῖδ Ῥτορχίας αερτοϊαπϊ τεσίιοΠ]8 

{επιρειαπιεπίο, {Γεὰά εἰίαπι 1ρβαδ πιοτρῖ: πα { Παππάς 

πποΡας Πί, 1π Ποοῖογεπι αξγεπι ππἰσταπά πα επί; { βοσιις, 

π Ἠππ]άϊογεια, Εαάεπι 4πο(ιε Ταΐοπε { σα ]1άιις ΠΠΟΥΡΙΙ5 

πι, ἵπ {γ]σιάίογοπι; { ΓΠρίάαδ, Ίπ σαάϊογεια, ΘθΙπϊίετ 

ΠΠ οα]άας Πε πιοτρας εἰ σοι, αἆ Ἠήππϊάῖογεπι ΤΓσιά1ο-- 

τεπιηαε αὔτεπι αρειπά μπα ε[; Πο εἰ ἵπ τε]φιῖδ οοπ]ασα- 

Ποπῖρας. ΄ Λἀάλμπο νετο πιασῖς 1ο ἱείταπι πππίαπς ]αναρῖ- 

ἵατ, {Π Ῥτο Ἰποάος, απο πιοτρης α παίπτα] βΠαϊτα΄ ἀῑ[οε[ιε, 

αἆ οοπίγατίαπα αἔτεαι πιΠἰαίο Παϊ. Μοτριας ἐΠΊΠῃ αἲ ραπ]ο’ 

Π1ΡΙάΙοτεπι α παϊυτα]ί ἰθμπρεχῖίθ σεοεάςπθ, αδτεπι ραπ]ο 
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κράσεως εἰς ψυχροτέραν μεθιστάμενον, ὀλίγῳ τοῦ συµµέ- 

τρου κατὼ τὴν κρᾶσιν ἄέρος Θερμοτέρου, τὸ ὃ᾽ ἐπὶ πολι 
πολλῆς καὶ τῆς εἰς τοὐναντίον ὑπερβολῆς δεῖται. καὶ περὶ 

χωρίων δὲ τὸν. αὐτὸν εἰρῆσθαί σου νόμιζε λόγον.  ἀκριβῶς 
γὰρ ἀλλήλοις ἐστὶν ἐναντία. τὰ τοῦ συμμέτροὺ τὰ καὶ μέσου 
παραχωροῦντα τὸ ἴσον ἑκατέρωσε. 

| κα. 
1 ἀσθενέστερα σιτία ὀλιγοχρόνιον βιοτὴν ἔχεν. 

ο, δωτίον ἀσθενὲς οὐκ: ἄλλο τι δυνατόν ἐστιν ἀκούειν τοῦ 

βραχεῖαν τροφὴν διδόντος τῷ σώµατιε,' τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ τά 

τε λάχανα καὶ τῶν ἀκροδρύων πὰ πλεῖστα. ταῦε οὖν, φησιν, 

ὀλιγρχρόνιον. βιοτὴν έχεε, πουιέατι τοὺς. χρωμένους αὐτοῖς 

ὀλιγοχρονίους. ἐργάδεσθαι πέφυκεν, ἣν αιτὰ τὰ σιτία ταχέως 
ἐκ. τοῦ σώματος κενοῦνται. κακόζηλον ὃ ἐστὶ τὴν ἐν τῷ 

σώματί μονὴν τῶν συτίων ἑωὴν. ἀκούέιν αὐτόν. - ντ 

πιεᾷϊοοτῖ {ειπρεγίε οαΙάϊοτεπι Ῥοβυ]αί; πιογρας νετο Ἰοή- 

σία5 γεοεάσμς εί πλ]ίο. ἀπ. οομἱχαγίαπα εχοείἴα. ερεῖ. :Ώε 

τεριοηῖ ρα «ποαε ειπε [εγπιοηεπι ΠΡὶ ἀῑοίαπι ραϊαίο : 

χαφ πβμβασιφο 1ΠίοΓ [ο οοηίταρ]α Γαπῖ, α, οοπιποεταίο 

Δίᾳ11 ππεᾶΙο. 8, πἰγάπ]αι1θ. Ἰαἴμθ αεηια {ες γοςθἀςιί]α. 

« 

χχΙ.,᾽ 
 Πηιδεοϊ]ἰίογα οἰδατία ὄγενεπι υἰίαπι, 

Ἱηβεσί]]μ αἶμιο Ἰαιιά αἰία ΙπίεΙἰσϱί Ροϊοβ α.1απι 

αϊ ρατυπα απιεηἰῖ οοχροχῖ εχΗῖροί: {ἰαίία νετο [απί οἵ 

οἶεια εἰ ρ]αγῖπι αχῬογπα Γαοίαδ.. ΤΠ1 ἀρίίας, Ἱπφαῖ!, Ῥχο-- 

γεπι ν]ῖανι μαρεπί, 14 ε[ 1ρῇφ νε[οεπἰες Ῥτεγ] υιίαε τεά- 

ἀογο αρ [απί, αποµῖαππι οἰρατία Τρία οε]οεγ]ίετ΄α ϱΟΥΡΟΥΕ 

οναοιιαπίαχ. θεᾶ αΠεοίαίασι αποάάαπι ε[, οἱἴρογαα πι 

ΟΟΥΡΟΣΘ ΠΙΟΓᾶπι γἱίαπα 1ρΡΓΟΥΙΠΑ 1ΠΙς]ΙροΓθ. 
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κβ. 

Κεδμάτων τὰς ἐπὶ τοῖς ὡσὶν ὄπισθεν φλέβας σχαδειν. 

, , .- Ν , ον πν Ἡ 
ΚἈέδματα λέγει τα εἰς τὰ σκέλη κατασκήπτοντα ῥεύματα, 

Ν ’ / 3 - η Γ . : 

καὶ μµάλιστά }γ αὐτῶν τὰ εἰς τὴν πρωτην διάρθρωσιν ἥ- 

τις ἐστὶ και ἰσχίον, οὐ μὴν αληθῆ γε τὸ περὶ τῆς φλὲ- 

βοιομίας εἶναι πειθομένης, καθάπερ οὐδὲ αὐτῶν τών προσιε- 
, 9 4 3ο 3 3 - 9 , - . ο 

μένων αὐτὴν οιδεὶς ακριβώς ἐπείσθη. ὅηλουσι γαρ εργῳ 
- , - 3 ὃς ϱ ΄ { 

τοῦτο, µηδέποτε ἐπὶ τῶν ἀθῥώστων χρώμενοι. κατὰ μµέν- 
ο :« 3 [ » 3 - ε , 

του τὴν ῥῆσιν αὐτὴν ἡ λέξις οὐκ ακριβώς ἑρμηνεύεται }ρά- 
. 3 -” 4 αν αν -- 3 , ᾿ Ν .) κ] Ψαντος αὐτοῦ τὼς ἐπὶ τοῖς ὡσὶ φλέβας. οὐ γὰρ τας ἐπὶ 
- 3 ᾿ ” ε . 4 τοῖς ὡσὶν ἐχρῆν, ἀλλὰ τὰς περὶ τὼ ὦτα λελέχθαι. φλέβες 

η , 3 , ” ”, 3ό ν 

γάρ τινὲές εἰσιν ὄπισθεν τῶν ὤὥτων αξιόλογου. χατ αὐτῷ 
. τ 3 

δὲ τὼ ὧτα πάνυ σμικραὶ καὶ δυσθεώρητου καὶ τὰ πολλὰ 
μηδὲ φαινόμεναι. 

ΧΧΙ], 

ὤμπι αά[ωπι οεάπιαία, γνεπάε Τπ αμγίῤις ρο[ετίογες Γεἶπ- 

ἀειάαε Γωπε. ἆ, Ἅλ11 1. ή! 

] ' κ Ὡ 

Οοἁπιαία νοσαῖ Λακίομος 1π οτΗΥά Δοοιιωλο ία», οἵ ος 

1ρῇ56 οα5 πιακίπ]θ ᾳπαθ Ρε πγαση απο] πα, πδί οοχοπάῖκ 

εἴι, οοειρααῖ, , Χοι ἴαμιεμ, 4ε [εραιάα νεπα Ρχαθοερίαπι 

τοι ε[[ε πι] Ρει[αβάθο ν απο πια πιο μαι εἴῖαπι η]1 

εοτιΏ αι 1 ]αμάασπί, οχαοῖο Ῥου [μα [μπι ο[ι: 1 επἰπι ορεγε 

1ρίο [Πβη]ΠοαΠίν, 4 ππι ημΗ πι 1 θερνοἰαπ ίδιας αἆ [ος 

τοπιεδία οοη{υρίαπί, 1 19 απἴάεπι γετρῖ9 19ου [1ο 1πῃ-- 

Ῥτοργία εἰ γ]οία ει, ἐρ[ο Γετιμεηίε, Υεπαβ ἂπ αιπίρις: 

πεφιιε ΕΠΙ νεπᾶθ 1Π αὐτίνις,  Γεὰ οἴτοιία 81γε8. ἀῑσστε 

οροτίεψαῖ; Πᾳπίάεπι Υεπαε (παεάαπι Ρο[ί αι1γες σταπάίογεβ 

{απε, 1π 1ρῇ8Φ Υετο αιπίβας ΡεχεΣίριιαο νίκααε αά[ρεοΙαΡΙ- 

Ίες εἰ Ρ]Ιεγυππαε πθφιθ Ρρεχ[ρίομαθ, 
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- 
κ. . 

«Παγνείη τῶν ἀπὸ φλέγματος νούσων ὠφέλιμον. 

Οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἰσχυροῖς τὴν δύναμιν ὠφέλιμός 
ἐστιν ἡ λαγνεία νοσοῦσιν ἀπὸ φλέγματοο. οἱ γὰρ ἀσθενεῖς 
εἰς ἔσχατον ἀθῥωστίας ὑπ αὐτῆς ἀφικόμενου βλαβήσονταυ 

µεγάλως, οἱ ὃ᾽ ἰσχυρὼν ἔχοντες τὴν δύναμιν οὔτε καταλυ-- 

θήσονται πἀὶ ὠφεληθήσονται, ξηραινούσης τῆς λαγνείας τὴν 

τοῦ φλέγματος περιουσίαν. µεμαθήκατε γὰρ ὅτι λαγνεία 

ξηθαίνὲιν καθάπερ ἀγρυπνία, κατὰ τὸ διαφορεῖν ἐπὶ πλέον 

τοὺς χυµούο. αλλὸ καὶ Θερμαίνει τὸ σώμα τοῖς ἐθῥωμένην 
ἔχουσι τὴν. δύναμιν αἡᾗ λαγνεία, τοῖς ὃ᾽ ἀσθενέσιν ἐν μὲν 

τῷ παραχθῆμα Ῥερμαίνει, Ψύέχει δὲ μετὰ ταῦτα γένναίως. 

στ κδ'. 
Θερμοκοιλίοισιν ἰσχυρὰ ποτὰ καὶ βρωτὼ ταραπτικά, μελαί- 

νης χολῆς ὡς ὅμοιον αἱμορῥοῖδο. 

αλ ην ΧΧΙΙΙ, 

ΑΗ α ρὶιμῖία πιογδἰς Τεπιεᾶίο εξ. 

΄Νοα ουπο[ῖ εκ ρἰμϊία Ἰαροταπίάρας, Γεά αμ1ρις ν]- 

χο Άγπιας Γάπε νοπετὶς π[ας ῬτοάεΠ, ΠπιραοϊΗΙ παππαε 
α ἀρία Ίπ εχίΡεπιαπι ἀερι]τίαίεπα  τεάαοιῖ ΠΠαςΠΟΡΕΤ6 Ίαε- 

ἀεπίαγ; αἲ ααἲ νιρας οεκοε]]απί, πο ἀι[πο]νεπίατ, [εἆ 

οοηίτα αναραπέαν νεπετῖς υΓα ρΙαϊίαε οορίαπι τε[ιοσαπίθ, 

Ώιά1οῖϊβί επῖπι οοπομβίαπα, ἀαεπιαάπιοᾶμπι εἴ νἱσ]ίαπα 

εχ[ιοσαγα, «οπῖαπι [ο]]]οεί Ἠάπιογες αθαπάς ἀῑρεταπί, Οσαἷα 

οἴῖππι οοἵίας χοββογαπι «ογρα5 σα]είασῖε, ΙΠΠΓπιογαπι αἷι-- 

ἴοπα οοπίίπαο αι]άεπα οα]ε[αοῖί, [εὰ Ρο[ίοα γε]μοειιεηίοχ χε- 

{γ1ρεταί. 

ΧΧΙΥ. 
Έος φμὶ εαἰἰάο υεπιγειίο ᾖιωε, υαἰίαὶ ψοιις ει οἴδί ψει-- 

εμγδαπε. 
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Ουχ ὡς έμπροσθεν ἰσχυρὰν δίαιταν ἔφαμεν εἶναι τὴν 

τῶν πολυτρόφων σιτίων, οὕτω καὶ νῦν ἁκουστέον ἐστὶν 
ἰσχυρὰ ποτὰ καὶ βρωτὼ τα πολλὴν διδύντα τῷ σώματι τρο- 
φἡν, ἀλλὼ τὰ τὴν δύναμιν ἔχοντα, κρόµµυα δηλονύτι καὶ 
σκύροδα καὶ σίλφιον καὶ ὀπὸν οἶνόν τὲ παλαιότατον, ὕσα 
τ ἄλλα τοιαῦτα τὴν φιυσικὴν δυσκρασίαν αὐξάνοντα, τῇ δὲ 

ταύτης ἐἑναντία χρησιμώτατα, πολλάκις γὰρ ἤδη µεμαθή- 
καμὲν ὡς τὼς μὲν ὠμέμπτους φύσεις ὠφελεῖ τὰ ὅμοια, τὰς 

δὲ δυσκράτους ὥσπερ καὶ τὰς νόσους, τὰς τῆς Ναθεστώσης 

αὐταῖς κράσξεως ἐναντία. τινὲς δὲ τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βι- 

βλίον τῆς ἐχομένης ῥήσεως τὴν ἀρχὴν τέλος ἐποιήσαντο 
τῆς νῦν προκειµένης, ὡς γίνεσθαι τοιαύτην, Θερμοκοιλίοισεν 

ἰσχυ- [ὅδ1ι] ρ ποτὰ καὶ βρὠτὼ ταρακτικὰ μιελαίνης χο- 
λῆς. ὅτι μὲν οὖν ταρακτικὼ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα µαλι- 
στά ἐστι τοῖς Βερμοκοιλίοις τὰ τοιαῦτα πρόδηλον, οὐ μὴν 

ὁμοίως γε τὰ καθ’ ὅλον τὸ σώμα ταράττὲι πᾶσιν, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς τὴν ἐν τούτοις κρᾶσιν ἤτου Θερμὴν Ἠ ξηρὼν ἔχουσιν 1 

ΊΧοια «απεπιαάπιοάμπα Γωρτα ναµάαπι νιοίαπι οἵβροσαπι 
πα] ἔαπα παγ]επ σαι ε[ε ἀϊοεραππις, 1ΐα εἰ Ίου Ίοοο 4ο 

οἴρεγε ἀεβεπιμδ να]ἀος Ροίις εἰ οἵδο, Ίοο εί πιπ]ίαπα 

{ α ἰπνθπ πι εοτροτῖ εκμ]ρεηίος, {εᾷ ϱο5 απὶ αοτεΠι Υἷπι 1ᾶ-- 

Ρεπί, μη δισ] Γαπῖ οαεραο εἰ αἰαπι εἳ ΠΡΙ [αοςας 

εἰ νίπαπι νείι[ππχαπας 1άᾳ1πε ρεης αἰῖα παϊυτα]εσω 1Π{επι-- 

Ρογίεπι αασεηίία, αῖο αππίεπα οοπἰτατῖα ή [Ππια, ἸΝαίαγας 

ΏβΠΙ(πε οπιΠὶ Ίαρε οαγεπίες ]ανατὶ α Ππι]ήραςς 1Π{οπιρετᾶ- 

ἴα6 απίεπι, ααεπιαάπιοᾶάμπι εἴ πιοτβρος αἳὖ 16 αππαθ 6ογυπι 

ἱεπιρεταπιεπ!ῖς αἀνεγ[απίαν Ἰανατί [αερίας αλρί ἀῑατοι[ϊ5. 

γετυπι αφαϊ νο]απιῖηῖ Ἠα]ας Πηίετρτείες [εαιεμῖς ραχ{1θ 

Ἰπ]ῆαπι Ἠα]αςος Ῥτοροβίαε Άπεπι ε[ε νο]αεγαπέ Ἰοο ρᾶοίο 

Γοχίρεπίες, 1 ααῖ οβ]]άο νεπίτιοπἰο Γαπε, να]άϊ Ροίας εἴ 

οἱδῖ ρογιατραίΙοπεπι Γαοἰαηπί αἰτας 1]. Οτποά απίεπι εο- 

ταπι ῬοΠπιαπα, απάε 1ἵπ νεπἰτίοι]ο [απὲ, Ἱρίαπα οα]άπι 

Ἠαβεπίῖρις ἵαα ρεγίαγραίίοπεπι {αοϊαηίςν οἰαγαπα 6Β, ποπ 

ἴαπεῃ 1π οπιπῖθις [πηϊμίευ εα ρετίατραηί, Ύπαο 1π Τοίο 

οοχροτε [μπί, [εὰ ααἷῦας απ]νετ[ οογροςῖ5 {επιρεγαπιεπίπτα 

απί οα]ίάαπι ει αιἲ ατάαπι απί πίπαφαε αμαλίαίο 1ΠΠΠΙΟ-- 
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κατ ἄμφω δύσαφατονν ὥς οὐ μόνον χολῆς µελαίνης ἐσεὶ 

ταρακτικὼ τὸ τοιαῦτα τῶν ἐδεσμάτων, ἀλλὼ καὶ τῆς ξανθῆς. 

ἴσως ὃ᾽ ἐπεὶ μείζονα βλάβην ἡ μέλαινα χολὴ ταραχθεῖσα 

φέρει διὰ τοῦτ ἐπ αὐτῆς ἠξίωσαν ἀκούειν τοῦ λόγου κατὰ 
ἐξοχήν. οἱ πλεῖστοι δὲ περιγράψαντες αὐτὴν κατ αὐτὴν 

τὴν προκειµένην ῥῆσιν ἀρχὴν τῆς ἑπομένης ἐποιήσαντο. 

με. 

Πήελαίνης Χολῆς ὡς ὅμοιον αἱμοθῥοῖδε. 

Τὸ μὲν οὖν τὰς μελαγχολίας ὑπὸ τῶν ον κωήν- ώφε- 

λεῖσθαν τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἐστὶ καὶ πολλοὺς κατ 
3 . 3 3 

ἐπιστάσεις αὐτῆς ἐθεασάμεθα μελαγχολήσαντας. ἐνίους ὃ 
3 / «/ Ἀ ΔΝ 3 ν μ Δ 9 / 3 

οὐ μύνον ἅπαξ ἢ δὶς, αλλα καὶ τρὶς καὶ τετράκις εἰς μὲ- 
. Π η] ” -” ς κ -ἃν 

λα)χολίαν ἐμπεοοντας, ἅμα τῷ στῆναι τὴν αἱμορῥοῖδα, 
3 » ϱ. Δ ’ 

τινὼς δὲ καὶ καθ ἕκαστον ἔτος εἰς τὸ πάθος ἐπιφερομένους, 
3 Π σἩ » ε ἄὶς αρ ὃ Δ ” ” 

εἰ μὴ φθάσειεν, Πτοι ὃν αἱμοθῥοῖδος 3 διὰ τοῦ καθαρθῆ- 

ναι µέλαιναν χολὴν ὠφεληθέντες: οἳ πλεῖστοι μὲν οὖν αὐ- 

ἀἶσα ῬγαεάΙἴαπα; «παρτορίος Ίη Ἠΐ ποη αἴταπι Ῥΐ]επα [ο-- 

Ίάπι, Γεά εἰῖααι Παναιι α]αδπιοςἱ οἰραγία ρεγ(χραπί,  Αἲ- 

απῖ Γοσί[αα αἶτα ΡΗἱ οοπίαγραία πια]ας αΏετι ἀεἰγιπνεπίαα, 

Ρτορίοεγεα οεἴ 46 1ρία Ρεν εχοε]]εηίῖαπι [6ΥΠΙΟΗΕΠΙ ο μη 

πο]αεναπί. Θεά ρΙαγ]πῇ Ἠοο ΓΟΥΙΠΟΠΘ 1ρ[ο ρος [6 οἴσομπι-- 

{οπἴρίο, Πμάαπι Γοφιεπ[ῖδ Ἠοο ΓεοεγιΠῖ, 

ΧΧΥ, 

“μάιταε δι αἆ [ποῖίε Ποεπιογγ]λοῖᾶες ε[}Γωιάιωπε. 

ΜοιΡραπα [απο πιε]απολο]ίοιπι νοσαίαπι Ρες Ἠαεπιοί- 

τ]ιοίᾷες Ἰενασί ενἰἀεπίογ οοπ[αί, πια]ίοδᾳιθ οἰαι[ς 119 

π[αμ]ν]{Το αππιαἁνογῖπηας; «ιιοβάαΠαχ ὙΕεγο ἨΟΠ [ο]απ [6- 

πιεὶ ααὶ Ρἱ6, Γοὰ αἰϊαπω ἴεχ εἵ αμαίθι, [πια] αἴηια Ἰαθ- 

πλογτ]οῖς [αρρτε[ῖα Π, 1π πιθ]απο]ιοἰίαη Ἰποίάμ]ο, Ίοι- 

ηι]]οβ νετο εί Πηρι]ῖ αππῖ6 Ίου υίο Γεπίανί. Γοἱ105, πα 

απἲ Ρος νεηας Ἰα[οο Ῥαε[άίαπι ρτίας Γ[επ[οτίπί ααἲ αἶνα 

Ρο πποζοαπιοπίο Ριχραΐα ππα]απα απίογεγἰονιΠί,  Ίεπιρα 
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τῶν αἷμο μέλον ἐκκενοῦνται διὰ της ώρες ου μην 

ἅπαντές γε. ἠγίνεῖαι οὖν οὐ κατὼ μίαν αἰτίαν αἱμορῥοῖς, 
ἀλλ’ ἐνίοτὲ μὲν οὖν αὐτῆς τῆς φύσεως ἐκκαθαιρούσης τὸν 

μέλαγχολικὸν χυμὸν, ἐνίοτε δὲ πλῆθος ἐκκενούσης, ὡς καὶ 

τοῖς δια ῥινῶν αἱμοθῥαγοῦσιν. ἐστι ὃ᾽ ὁτὲ φλεβὸς ὤναστο- 
µωθείσης τῇ βία τοῦ καιτασκήψαντος εἰς αὐτὴν, ἄνευ τοῦ 

τὴν φύσιν ἐργάξζεσθαι τοῦτο προνοητικὠς, διὸ καὶ τὸ κξ- 

γούμενον ἐνίοτὲ μέλαν οὐκ ἔστι καὶ μέντοι καὶ τῆς φύσεως 

ἕνεκα τοῦ τὸ μέλαν ἐκκενῶσαι τὴν ἀναστόμωσιν ἐργαζομέ- 
νὴς. συμβαίνει δέ ποτε κενωθέντι τῷ μοχθηρῷ τὸ 2ρή- 

στὸν συνακολουθεῖν, ὅταν μὴ φθάσῃη μῦσαι τὸ ἀγγεῖον, αλλ 
ἐπὶ πλέον ἀνεστομωμένων διαµένη. κατὰ τὴν προκειµένην 

οὖν ῥῆσιν (οὐ) τοῦτο λέγειν αὐτὸν ἡγετέον, ὅτι πᾶσα τὴν 
χολὴν µέλαιναν αἱμοῤῥοϊς ἐκκενοῖ καὶ διὰ τοῦτο τοὺς µελαγ- 

χολικοὺς ὠφελεῖ μὲν γινομένη, βλάπτει ὃδ᾽ ἐπισχεῦεῖσα 

καὶ ὡς ἀναστομωτέον αὐτήν ἐστιν, εἰ μύσειεν. 

ἸΠογαπ1 Ποπηῖπαπα Ῥ]ατιπϊς αἴετ [αΠσιῖ Ῥει Παεπιοτγμοϊάα 

Ῥτο[μπάτίιχ, αἰίαπιεπ Πο οπη]ρᾶδ. Δί νοοκία ἨαεπιοΓ- 

χλοῖδ, 14 ε[ι Ῥεν [εᾷῖ νεπας [άπριϊπῖ ρτοβανίαπα, ΠΟΠ 

ππα 4ε οαυ[α ε[ΠΠοΙγ, πιοάο ἀρία ηπίυτα πῖσνϊι Γε]]ὶς [αο- 

οὐπΙ τερµχραπίε, ποσο πα ]Παάίπεπι ενασιιαπίθ, ο ἀεπιαά- 

πιοάσπα εἰ [αΠριΙπεπι ρες παγες εΠαπάεηΙριας αοο]ἀ1ῖ, πο-- 

ΠΠ ΠΒ γεπα [αηςα1π]» Ἱπρεία ἵηπ 1ρ[απι ΙγγΙεΠ[ῖ ραίΐε- 

Γαοΐα, Ποη 14 Ρηονίάε Γαοϊεηίο µαϊίαχγας «ο ΒΙ αἱ εβα[ας 

[απριαῖς Ιπίεγάαπι ηἶσετ ποπ Πί. Οσίη εἴαπι παίιγα αἰτί 

[απραϊηῖδ εταςειαπ1] οαμία νεΠαΠι αρετιεηίε, ἨΠΟΠΠΙΠΟΠαΠΙ 

ασοΙό1ῖ εναομαίο πια]ο  Ῥοπαπι [αρ[εφυῖ, πι Ῥτίωςδ οοἩ- 

εερίαοπ]απι οσο]αάαίασ, [εὰ ἀῑαίίις ραϊε[αοίαπι ππαπεαί, 

Τη Ῥτορο[ιιῖ Ιδιίαν νετρί ἨοἨ Ίου 1ρ[απι ἀϊσοετε οΕΩΓεΙ-- 

ἀωπι ε[Π, αποά οπιηῖδ Ἠαεπιοτμοῖς αἴταπι Ῥϊ]μεπι ενασιεί; 

αίᾳπε Ίάεο, «αμπι Πἱ, πιε]αμολρ]οῖδ Ρτο[Πί, τεργεί]α γετο 

ποσεαί, φποάφαε 1ρία Π εἸαμάαίαν, ορετῖεπάα ΠΕ. 
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κατ. 

Ἰ ὡς ἐπαυξέας νούσους μίδις. Μἡνίς 

ΤΠότερον ὠφελεῖ µίξις αὐτὰς ἢ βλάπτευ παραλέλειπταυ. 
πάντων δὲ τῶν ἐξηγητών οὐκ οἵδ᾽ όπως ὑποθεμένων αυτας 

ὠφελεῖσθαι καὶ μίξιν ἀκουσάντων τὴν πρὸς γυναῖκα,. χωρὶς 

“Ἠρακλέος τοῦ ᾿Ερυθραίου. πάντων δὲ διαφερομένων ἐν 
τῷ κατὰ τὰς ἐπαυξέας σημα θμἔμῷ, Γ59»] ὅ µου δοκεῖ τει-- 

Θανώτατον ὡς ἐν αἰνίγμασιν εἶναυ, τοῦτο μόνον ἐρῶ. ονὐ- 
σους τὰς ἐπαυξεῖς, τὰς αὐξανομένας ἐν τῷ χρύνῳ καὶ χεί- 
θονας ἀεὶ γινομένας, εἰ μὴ φθάσειε λυθῆναι, οἷον ἀπὸ πο- 
ῥάγρας, (516) αἀρθρίειδας, νεφρίτιδας, ἐπιλήψιας, µέλαγ- 

Χολίας ἁπάσας βλαπτομένας ὑπ ἀφροδισίων. «Ἔαβινος ὃ 

ἐπαυξεῖς ἀκούευ νόσους τὰς τοῖς παιδίοις γενομένας καὶ 

συναυξανοµένας ἄχρι τοῦ δύνασθαι, ὡς αὐτὸς ὀνομαστί φησι, 
µίγνυσθαι, ἐπιληψίαν τε εἶναι καὶ φρενίτιδας καὶ τεταρ- 

ταίους πτυρετοὺς καὶ κἐφαλαλγίαν, οὐ μὴν φαίνεταί γε πᾶσι 

ΧΧΥΙ, 

Ιπογε/εεπίες πιογύος ππί[ἱο. 

Ὀιπυπι 1ρ[ον Ίανεί ππίβ]ο απί Ἰαεάαί οπιαϊ[[απα εἴε 

Οµπιπίριδᾳο ἀπίεγργοίίδας, πο ΠΗοτομ]ο Εγγίμχαεο εκ- 

οερίο, πε[οῖο 4ο πιοάο 1ρ[ο ]ανατὶ το οετίο Ἰαβοπίίρας 

οἱ ππ][οηεπα Ῥχο οοπουδῖα οι πα]εγε ΠπίεΙΗρεπῖρας, 

οπωπΙῬασᾳαθ 1μίες [ο ἆε βΠρπ]βοαία Ία]ας νοοίδ, ἴἵπεγε[οε- 

ἔες, ἀἱΠιάεηί]διςδ, «ααοά πα] αἱ ἵπ οὐ[ομτί ἀῑσιῖ Πέ, 

νοτ] μι πιαπι νιάείιις, 1ά [ο]απι α[Πεταπα: ΠΠΟΥΡΟΘ 1Πογε- 

[οεηίεν 608 Ιπίς]]ίρο, αιῖ Ρρτοοεάεπίε ἴεπιροτε εαρεπίας 

Γεπιρεγαπε ΠΙΠ Ρτῖας [οἰναπίατ, Ιαραπίαχ 1π Ῥε]ας, υἱ Ῥο- 

ὀἀαρτας, αγἰΙοΙΙΙΟΥΙΗΙΗ ἀ4οἱογες, τοπ νἱα, οοπη]ἶα]θς, Πηθ- 

]αηο]ο]ία5, 4παθ ΟΠΠ6Ες οοἵία εκχασοσχραπίαχ, Φαίη αΠἴθπα 

Ἰποτε[οεπίεδ ΠΙΟΙΡο5 εο5 ε[ε να]ῖ, ααἲ ρπεχο οοσρίαηξ, 

ππαφις οὔπα 1ρῇ5 παίφαε αἆ αεἰαίεπι νεπονῖ αρίαπι 1Ποτθ- 

{[οαπΕ, αἱ τρίο ποπα]πα πι γθοθΠ/[ιΗΕ,  οοπΠία]επι. ΙΠΟΓΡΙΙΜΗ 

εἰ γεπαπα α[[εοίαπι εἰ αιατίαπας {ερτεδ εἰ ἆο]ογεπι οαρ]δ. 
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τὰ πάθη ταῦτα γενόμενα, πλὴν τῆς ἐπιληψίας, {) καὶ δὲ 

αὐτὸ τοῦτο πρὸς τῶν παλαιῶν ὀνομασθῆναι συνέβη παιδίων 

πάθος. ᾖίνεταυ δὲ καὶ ὁ κατὼ τὴν κύὐστιν λίθος παισὶν, 

ἀλλ οὐχ οὕτως πολλοῖς ὡς ἐπιληψία. ταιτην μὲν οὖν ἐν 

τῇ µειαβολῃ τῆς «ών παίδων ἡλικίας, ὡς τὰ πολλὼ συµ- 

βαίνει λύεσθαι, τοῖς μὴ μεγάλα πλημμελοῦσι περὶ τὴν δίαι- 
ταν. ὁ ὃ᾽ ἐν τῇ κύστει λίθος οὐχ ὑπὸ μεταβολῆς τῆς ἡἡλι- 

κίας, ἀλλ ὑπὸ χειρουργίας µόνης Θεραπεύεται. γινώσκον- 
τες οὖν ἡμεῖς καὶ χωρὶς τῆς προκειµένης ῥήσεως, ὅτι τε 

τὴν ἐπιληψίαν καὶ τὰ ἄλλα ὕσα φλεγματικὰ νοσήματα µεγά- 

λως ὀνίνησιν 3 μεταβολὴ τῆς τῶν παίδων ἡλικίας εἰς τὴν 

τῶν µειρακίων, εἰ καὶ χωρὶς τῶν ἀφροδισίων χρήσεως γί- 

νοιτο. πρὸς τούτῳ ὃ᾽ ἐπιστάμενοι καὶ ὡς οὔτε νεφρῖτις 

οὔτε πυρετὸς τεταρταῖος οὔτε αρθρῖτις παύεται δι αφρο- 

δισίων, ὑπὸ μὲν τῆς προκειµένης ῥήσέως ἀνιγματώδους οὕ- 

σης οὐδὲν διδασκόµεθα, καθάπερ οὐδ᾽ ὑπ ἄλλης οὐδεμιᾶς 
τῶν τοιούιων. καὶ γὰρ τὴν ὠφέλειάν ποτε τῷ ψύχειν ἑρ- 

/άζεται, µύνους ἐκείνους ὀνινᾶσα τοὺς αἰθαλώδεις ο) κα- 

Ύεταπι ΠΟΠ ΟΠΙΠ6Φ γϊία Ίαεο Ππ{είίατο ν]ἀεπίαγ, Ῥταείες 

Γαογ μπα ΠΙΟΤΡΙΠΙ 4πεπα Ῥτορίετ Ἰά 1ρίαπα α νείετίριι Ρρᾳ9- 

τῖ]επι αΠεοίαπι ποπηϊπατϊ οοπΗϊρῖ. Ογεαίαχ εἰίαπι ριεγῖθ 

1η νείιεα Ιαρή]ης, {εὰ Μαιπά Πα πιπ]ίοςδ, τα [ασε πποχβας, 

1ηγαά1ί, απεπ φπ]άέπη Ιπ ρπετα]ῖ αεία[] πΙΙΙαΙΙοµ6 ῥρ]ο- 

ΤΙΠΙ(ΙΘ, ἨΠΙ Πιαβηορετε ἵπ γἱεία ἀεπηιιαπί, τεπιονογί 

εοπΙΗπρῖῖ, αἲ νείσαε οα]οι]ὰς Ποπ αεἰαιῖ Ιαρία, Γεὰ πια- 

ΏυμΠι ορετα ἀππιίαχαι ουτατῖ Ροίεί[ι, ΡοτΓο πο δἱ αὐς- 

απο 116 γεγρῖ οορηοίοεπίες εοπιϊῖα]επι εἰ ΟΠΊΠε5 α[ῖοφ 

Ῥηυ]ίο[οφ ΠΠοΥΡΟδ, οὗ ΠηίαΙοπεια εκ ριεγ]ῖ αείαίο 1π 

αἀο]ε[οεπ[ίαπα, οπα][Πο εἰἶαπι νεπεγεοτπα α[α, πιγῖῃςοο Ἰα- 

νατῖ; αἆ Ἠαεο εἴ 1]]ιά [οἰεπίες, πεφαε 1εηπι υ]]α, ηθ- 

αὐε αιθτίαπαπα {ερτειη, Ώεφιε ατγιΠουἰογαπι ἀοΐοτες, οοῖτιι 

Γεάαστϊ, α ΡΥοροΠΙϊ5 νετρὶ Ῥετρ]εχίς εἰ ἰεπεργίοο[ς πῖ]]] 

αάάι[οίπια8, ααεπιαάπιοάμπα ηεφπε -αἳ ια] 1 σεπις α]ῖς: 

οοποΡΙίας εηῖπι Ππίετάαπα τε[γΙσεταπἆο Ρτοςείὶ, [οἱ] 1116 

{αρνεηίειδ, 1π αἶρης οἨ παίυχα]επα Ππίεπιρετίεπι Γαρί- 

σΑΙΕΝύ5 ΤΟΜε ΧΙ]. ΡΑΒδ 1. Τ 
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πγωώδεις διαπνοὰς ἴσχοντας, διὰ φυσικὴν δυσκρασίαν. οὗτοι 
γὰρ ὅταν ἐπισχεθῶσιν αὐτὰς, βλάπτονταυ µἐγάλως, οὗτου 
καὶ πρὸς τῶν ἀφροδισίων ἐν καιρῷ καὶ µέτρῳ γινυµμένων 
ὠφελοῦνταυ. Ον 

Σξ’. 

μήξις τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύνευ. 

Καὶ κατὰ ταύτην τὴν ῥῆσιν τὸ μέν τι χρήσιμὸν ἐστιν 

ἅπασι τοῖς τὴν τέχνην μετιοῦσιν, ἄν τ οὖν ἐμπειρικοὶ τύ-- 

χωσιν ὄντες ἄν τὲ δογματικοί. τὸ δέ τι µόνοις τοῖς τὰς 

αἰτίας ἑκάστου τῶν γινομένων ἐπίστασθαι προιρηµένοις. 

ἐρῶ δὲ περὶ προτέρου τοῦ χρησίµου πᾶσιν. ἐν ἑοίνυν τῇδε 

τῇ λέξει, Ψύξις τὼ κατὰ κοιλίην σκληρύνευ αοινῇ μὲν 

ἐδέξαντο πάντες, οὓς πάγὼ γινώσκω περὶ τῶν διαχωρουμέ- 

γων αὐτῷ τὸν λόγον εἶναι, τὸν αυιὸν ὄντα δυνάμει τῷ κατα 

τοὺς ἀφοριομούς. ἢν δὲ βόρειον ν βῆχες, φάρυγγες, κοῦ- 

ΠΟΠ Παλίας Γαππὶάῖαιιε γεάαπάαπί,. Οσῖ { γείεπῖ ΓΠπεγίηῖ, 

1] σταν]ίεγ Ἠποσεπί, Πάθπι εἰ α νεμογῖ υ[α 1 ἵεπιροχς 

πιοάίσε(αε αΠΙΡΙίο παει οαρ]ιη!, 

ΧΧΥΙΙ. 

Πε[γὶρεγατῖο όµαε ἵπ γείγε Γιμιὲ ἄιμγαι. 

[απ Ἰαο αποφΠο ρατίε αφ πῖά ε[ἱ οπιπ]ρ5 αγίεπΙ ΕΧΕΓ-- 

οεηῖριας {1ο [ινα επιρἰγ]ιοί [πε [να ἀορπια[ίοί; α)ἰηαιά 

ν6γο [ο]16 οιι]αδφτιο αΠεοίας οαι[ας [οἶγε γε]]ο ΠΡΙ Ῥτορο- 

ποπ ρας οομάοῖῖ, ἨὨίοαπι Υεγο 4ε εο Ργία5δ φιιοά οπιΠῖ- 

Ρις αἰε ο{. Ἰπ Ἰμ[σε ρα νεγοῖς, γε[Ισεγα[ῖο ᾳπαθ 

1 νεπίχο [απέ ἀιγαί, ΟΙΠΠΘ9 41ἱο5 6Ρο [οἶαια οοιηηαΠῖ-- 

εν ἆο ἀε]οεοιίοπίριις αἳ 1ρ[ο ΓΟΓΙΙΟΠΕΠΙ Ποτί Ππ[ο]]εκογιη!, 

αἲιὶ 1άεπι ναί αἴφιαο Ίλλαε ἵμ αριογἰ[μαῖς, Θίπ απίεΠι 006-- 

Γαπα ΠΠ αφαΠοπίαπα, (α[ος, [αισθς, νοπίχος ἀαγί; {παπα 
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λίαι σκληραί. πότερον δὲ τὴν ἕκ τῶν ἐκτὸς μερών τοῦ σώ- 

µατος λέγει ψύξδιν µόνον, τις κᾷν ταῖς βορείαις γίνεταυ 

καταστάσεσιν, 1) τῶν ἔνδον, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τῷ κατὼ τὴν 

κοιλίαν, ἐπισκέψασθαι παρέλιπον οἱ ἐξηγηταὶ, καίιοι διαφορὼν 

ἐχούσας οὐ σµικράν. τὴν μὲν γὰρ τῶν ἔξω ψύξιν ἴσμεν 

οἵ 7ε παραφυλάττοντες τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρωποις ἀεὶ 

σκληρύνουσαν τὴν γαστέρα" τὴν δὲ τῶν ἔνδον ἔμπαλιν 
ὑγραίνουσαν, ἤ γε καὶ τὰς καλουμένας ποιλιακὰς διαθέσεις 

ἐργάξεται, ἐνίοτε καθ ὃν καιρὸν αὐτὰ μὲν τὰ σώματα 

τῶν ἔνδον μορίων ἐνδέχειαι [535] γίνεσθαι σκληρότερα, 

διαχωρεῖσθαι ὃ᾽ ὑγρὰ, µῆτε πειτομένων καλώς τῶν σιτίων 
µὴήτ αναδιδοµένων. ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαῖα γινώσκέσθαυ 

τοῖς ἰατροῖς ἅπασι, τὰς ὃ αἰτίας αὐτῶν µόνοις τοῖς ἀρί- 

στοιο. οὐ }ὰρ ὕπερ οἱ ἐξηγησάμενου τὴν ῥῆσιν ταύτην 

αληθές ἐστιν εἰπεῖν, ὡς τὸ ψυχρὸν συνάγον καὶ πηγνύον 

οἷς ἂν ὑὁμιλήση, σκληρότερα κατὰ τοῦτο ποιεῖ αὐιά. τοῦτο 
γὰρ ἐπὶ μὲν αὐτῶν τῶν ψυχομένων σωμάτων, ὕσα μὴ κατὼ 

βάθος ἐστὶ, ὀρθῶς ἂν λέγοιο, τὰ δὲ κατὰ τὴν κοιλίαν 

Ψετο ΕΧΙΙΠΙΑΤΙΤΠΙ ΟΟΥΡΟΥΊ5 ῥρατίίππη τε[]σεγαΙοπ6πι [ο]απι 

ἀῑσαί, απαε εἰ ἵω αηαἱ]οπῖ οοηβα(α{Ιοπίρας ΠΕ, απ οἱ 1π- 

{ετπατίαπῃ, Ππίες ϱ πας εἰ νεπ]τῖς Ίου εἴῖ, Ιπίετργείες οοΠ/[Πε-- 

ταγε οπι {εαν ο Πά ἴασει 1Πίες εη5 ἀ1[ογίπιοη Ἰαιιά 

εχίδιµπω νετ[είατ. Είεηπίπ πο 4αε ΠοπΙηῖβθας ενοπ[ιπὶ 

οὐ[εγναπίες εΧΙΕΓΙΟΓΙΙΠΙ τε[γἰρογα{οη θα [επιρεν νεπίγεπι 

ἀαταγε οοσπο/[οΙπιάδ; ΙΠΙΕΤΙΟΥΗΠΙ απίεη οοπίτα Ἰαπιεσίατο, 

ᾳααε οοε[Ίαςος εἴῖαιι απαῖ νοσαµίαχ α[εοίας, 1ὰ ο[ἱ νεπινῖβ 

Ρτοβαν]α, ΙΠεγάππι οολμοῖίας, «41ο ἵεππροτεο Τρία ααἶάεπι 

1ΠΙΕΤΙΟΓΙΠΙ ΙΠΕΠΙΡΓΟΥΗΠΙ οογροτα ἀπγίοτα Πετὶ οοπ[]ηςσίί; 

Ἠαιιϊάα α {επ ο1ιβῖ πεφυε τεοἰε οοηςσοσ!ῖ5 πεφαα ἁἰ[μτίρ-- 

5 ἀε]ςαί, Ἠπεο Ρίαῦε πιεφ]οῖς οπιηΊρια5 οοβηῖία πεοείῖα-- 

τα [απὲ, ἀρ[οταπι απἴεπι εαι/[αθ [οἱ] ργαε[απΠμαῖς,  Νε- 

αιε επῖπι ᾳαοά Ἰαπο Ραγίοιι Ιπἰεγρτείαπίες ἀἰοιηί, σενα 

ει, Γπρίάααι [οι]οεί ααε αἰἰ]ησαί οογροτα, ΟΟΡεΗΦ αἴηπθ 

οοηςε]αης, Πα ἁωτίοτα εῄ]οετε. Ἠοο επῖπι ἆε τε[τῖσεγα[1θ 

Ρατίῖριβ, ἆπαε ΙΠίετίας αΡ[τι[αε Ποπ Γη, γεοίε «1ο 

Ροίείι; ρατίε» αιίεπη γεηῖγῖς 1άεο γἼσετο πεφαειηῖί, αἱ οἳρί 
ο ὴ 9 



909 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ Σ1' 

Εὰ. Οἶνατι, ΤΧ. [212. 1 Εά. Ρα[, Υ. (516.) 
ἀδύνατον εἰς τοσαύτην ψύξιν ἐλθεῖν, ὥστε βρωτὰ καὶ ποιὰ 

παγέντα σκληρυνθῆναι, καθάπερ τὰ ἐκτὸς ἐν χειμῶνι. τὲ- 
θνήξεται γὼρ Φἄᾶττον ὁ ἄνθρωπος, εἰ τοσαύτην ἕξευ ψύδιν, 

ἀλλὰ μόνον ὅταν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ψύχηται τὰ ἐἔξωῦεν 
µέλη τοῦ σώματος, αβλαβὼν ὄντων τῶν καια τὴν γαστέρα, 
Φαίνεται σκληθυνόμενα τὰ διαχωρήματα, Θερμοτέρας γινο- 
µένης τῆς κοιλίας, ὥσπερ αὐτὸς ἔλεγεν, αἱ κοιλίαι χειμώνος 

καὶ ἦρος Θερμόταταυ φύσει καὶ τούς γ ἐξηγητὰς εὕροις 
ἂν ἀξὶ λέγοντας ἀντιπεριΐἴστασθαι τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ, 
πρὸς τὸ βάθος τοῦ σώματος ὑποχωροῦν, ἁπόταν ψυχθῆ τὰ 
ἐκτός. οὕτως οὖν καὶ νῦν φημὶ, τῆς μὲν γαστρὸς Θερμο- 
τέρας γινοµένης, τῆς δὲ ὑποχωρήσεως ἐπεχομένης ὃν Ἡν 

ὀλίγον ὕστερον αἰτίαν ἐρῶ, πέτιεσθαἰ τὲ ἅμα κάλλιστα καὶ 
ἀναδίδοσθαι τὸν ἔκ τῆς τροφῆς χυλὸν ἅπαντα. τούτρυ δὲ 
συµβαίνοντος ἀκύλουθόν ἐστυ ξηραίνεσθαι τὰ διαχωρήµατα, 

τούτῳ ὃ) ἔπειαι τὸ σκληρύνεσθαι. δυοῖν γὰρ τούτων αἰ- 

τίων σκληρυνύντων, οἷς ἂν ὁμιλήσῃ σώμασιν, ὧν τὸ μὲν Ψυ- 

χρόν ἐστι, τὸ δὲ ξηραΐνον. ἡ μὲν ἔκ τῆς ψύξεως αἰτία τοῖς 

Ροίιδᾳαα οοηρε]αἰῖ οράιγεπίαχ, Ποιί αἰία εχίτα οοτρυς πο- 

Πτι επι {ήροτε οοπογεία ἀιιγε[οαπί: Ρτίας επῖπι παπα 

ία Γβετεί, Ἠοπιο Ιπίσειτεί, ΎογΙΠα εο ΙΕΙΠΡΟΓΕ ἀιιπηία-- 

χαί, 4ἡο αὖ αξγε εχ[ίππα οοτροτῖς, 18 4παθ ἵπ γεπίτε [απί 

Ἰποο]απαῖραθ το[σεγαμίαν, ἀε]εοίίομος οράωταίαο οεγιῖΠ-- 

ίατ, οα]άϊοια [οἰ]σθί νεηίτο γεάϊ[ίο, τα αρίε ἀῑοεραί: 

νεπίχοφ ειπε εἳ νεγε σα]]άι[ισιί Γαπί παίυτα, αἴηιε [οπῃ-- 

Ρε ἀἴοεπίεν εχρ]αηπηίογος Ἱπνεη]ες οα]ά μπι α {γσιάο οἷκ-- 

ουπιοο[απι Ἱπ ρεπείγα]ία οογροσῖς τείασογε, ααωπι εχἰεγίογᾶ 

Προίαοία Γ[απῖ, Ρίο Ιράν εἳ ἵπ Ῥιαε[εηίῖα ἀϊσο, γεπίτα 

οαΙάΐοχο α[εοίο, ἀε]εο[ιοπίβασααο [ωρρτε[ϊς, οἳ οα[απι 
Ραμ]ο Ρο[ιετίας ἀἰοεπάαα, [πα] ορίΐίπιο οοποσφαῖ οἵδιαπι 

εί ΟΙΠΠΕΠΙ εκ 1ρ[ο [πσοιπα 1[ρετσί; εκ «πο ἆε]εσ[ίοπεθ 

εχ[ιοσατί οοη/ε(εΠς εΏ, οκ Ἠοο νεο οἱ 1ρ[ας ἀπγε[εεγα 

αοοἰἀΠ.  ΈΏιας παπα οαμ[αο Ύααπα Ππῖ οοἵρογα ᾳπἱρης 

αρρτορΙπη ιαπ! οβάυχαπίθ», «ααγαπι πα τε[ῖρεταις ει, 

αἰίεγα εχ[ίοσας; οαι[α αιάεπα τε[ιίρεναΠς, αὖ εα πας {π 
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Εὰ. Όλατι, 1Χ. [60.1]. Ἐὰ. Γα[, Υ. (510.) 
περιεχοµένοις κατὰ τὴν κοιλίαν οὖκ ἄν ποτὲ συμβαίη ζώσιν 
ἡμῖν. ἡᾗ δὲ διὰ τὴν πολυχρόνιον ἔνδον µόνην, ὅταν χωρὶς 

τοῦ τὴν πέψιν 3 τὴν ἀνάδοσιν βεβλαφθαι γένηται, πάντως 

ἀκολουθήσευ. Λλείπου ὃ᾽ ἂν οὖν ἔτι τὸ ἀναβληθὲν ἐπιδεῖξαι, 

διὰ τίνα αἰτίαν, ὅταν ψυχρὸς ὁ περιέχων ἡμᾶς ἀὴρ γένητας, 
χρονίδει τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν. ἔστυ δὲ τὸ συμβαῖνον τοιοῦ- 
τον. φυσικὸν μὲν γὰρ ἔργον ἐστὶν 1 τοῦ σιτίων διὰ τῶν 

ἐντέρων φορὼ καὶ δέδεικται κατὰ τῶν φυσικών δυνάµέων 
ὑπηιόημμα Φα η τῇ περιστολῇ τῶν ἐντέρων. ἐπίκειν-- 

ται δὲ κατὰ τὸ κάτω πέρας οἳ κλείοντες τὴν ἔδραν μύες, 

οἵτινες ἐν τῷ κρύει συνάγονταί τὲ καὶ σφέγγονται», τὴν 
ἐναντίαν λονεες διάθεσιν ἢ ὅταν αἰονεῖ τις αὐτοὺς 

ὕδατι Θερμῷ. λαλώνταυ μὲν γὰρ τηνικαῦτα καὶ δέχονταυ 
τὰ καταφερόµεγα τῇ θλίψει τὲ καὶ περιστολῇ τῶν ἐντέρων, 

ἐπὶ τὴν ἕδραν περιττώματα καὶ μάλισθ᾽ ὅταν προχαλεῖταυ 
τὸ θερμὸν, ὠμολόγηταυ γὰρ καὶ τοῦτο προκλητικὺν ἀποχκρί- 
σεως εἶναι. τῶν δὲ κατὰ τὴν ἔδραν ψυχομένων καὶ διὰ 

τοῦτο συναγοµένων τὲ καὶ σφιγγοµένων τοὐναντίον ἄκολου- 

νεπίγε οοπϊποεπίτς, υἱνῖ ποΡβῖθ Ῥετγεπῖτε ποπ Ροίείι, αἷ-- 

Ίετα αΠἴεπι ΟΡ Ἰοηραπα Πποταπι ΙΠίετΙα5, απαπά ὨεΠε ϱΟΠ-΄ 

οοοίῖο πεφιε ἀπ ρμΠο Ἰαεία {αεγ, οΠΙΠΙΠΟ οοη/{]ηρεῖ, 

Δάμιαο αμίεπα ιά αποά Ἰπαομδηιιο ἀῑ[απιας, εχκρ[ισαῃ- 

ἀπ [αρεγε[ῖ, απα 4ε σαπία αἴμπα οοε]Ιπα ΠΟ αΠΙΡΙΕΗΦ 

{γΙσιήΤας {αεγ]ί, αἆααε 1π νεηπίτε [απί, πας 1ΡΙ πιοταπ- 

{αγ Οποὰ απίοεπ εγεπῖί ἰαὶε ε[. Ναίαγα]ε [απε ορι5 

ε[ι οἱρογαπι ρον Ιπίεβίπα ἀείαίίο εἰ 1ΙΠ οοπιπιεπἰατ]ῖς ἆθ 

{αου]ίαμρας παϊαταρας, ΙπΙε[ΠΙποταπι οἴτομπι 1ο οοµ- 

Πγ]οἰῖοπε 6απΙ Πετί πποµβγαίαπης Ιπιῖς απίεπι ρατίῖρις πιι- 

Γου]Ι [εάεπι οἰαιάεηπίες Ἱπιρο[βίϊ [απί, αιῖ Ρρετ ΓΠίρι5 οο- 

δαηίατ, οοπ/[ιΙηραπΙπταμε οοπίτα αΠεοιῖ, αἴφιε απ απα 

αῖς «05. οα]ῖάᾳ αθα ρεγ[απά1ί: ἴαπο επῖπι γειπο]]ε[οαηί, 

εχογεπιεηία(αε 1πιρι]ία αἱ οοη[γΙοίῖοπε Ιπίεβίποταπι ἴπ 

Γεάεπι ἀεἰτιη[α εἰ ΠΙαΧΙΠΙ6 οα]ιάο Ρτονοςβηίε Γα[οιριαπίς 

Ίου επΊπι εἰ ΙΠίετ ΟΠΙΠ6ΕΒ οοπ[ίαί, εχογε[ίίοηες α σα]μζο 

Ῥτονοσαἤ], Ῥανῆρας απίεπι (πας 1Η [εάο [μπί {ΤΙσε[οεη[]- 

Ῥα5, αἴφιμο Ιάεο οοπηίταοιῖς οεἵ Ίπ απσι[ίαπα τεᾷαοί1δ, οοη- 
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Εὰ. Οἶνανε, Χ. 202. 584.1 Ὅ Εά, Βαβ Υ. (516.) 
δεῖ σύμπτωμα, τὸ τὴν περισταλτικὴν τῶν ἐντέρων ον 

γὲιαν ἀπὸ τῶν κάτω μερῶν  ἀρχομένην, ἄνω προωθεῖν τὰ 
περιεχόμενα, καθάπερ ἐναργώς ὁράται πολλάκις, ὅταν ἥτοι 
χολῆς καὶ διαχωρηµάτων δακνωδῶν αἀφικομένων ἐπὶ τὴν 

ἔδραν ἑκόντες αὐτὼ κατασχώμεν, ἤτου διά τινα πρᾶξιν ἐν 

ἐκείνω τῷ χρόνῳ διαπραττοµένην 1 πόθῥωθεν κοπρῶνος . 
ὄντες, . ἀνατρέχει γὰρ ἄνω ταχέως ὡς μηδὲ βιαξοµένης αὖ- 

Όις ἐπακούειν ἑτοίμως. Ἡ μὲν οὖν αἰτία δι ἣν χρονίδευ 
κατὰ τὴν γαστέρα τὸ σιτία καὶ τὰ ποτῶ, ψυχροῦ, τοῦ πέ- 
ϱιξ αέρος γινομένου. καὶ δὴ λέλεκται. ταύτῃ ὃ᾽ ἐδείχδη ἕη- 

θύτης αὐτῶν ἑπομένη, καθάπερ γε ἐναργώς τῇ ξηρότητι 

᾿σκληρύτης. εἰ δὲ τὰ σώματα τῶν κατὰ τὴν γαστέρα [554] 
μορίων ψυχθείη, τήν τὲ πέψιν ἀνάγκη βλάπτεσθαι καὶ ὃν 

αὐτὴν ὑγραίνεσθαι μᾶλλον ἢ ξηραίνεσθαι τὰ διαχωρήµατα. 
συμπεπληρωμένου ὃδ᾽ ἡμῖν ἤδη τοῦ λόγου παντὸς, ἐπὶ τῇ 
πιροτέρᾳ γραφῆ μεταβώμεν ἐφ ἑτέρας ὑπογεγραμμένας. 

ἱτατίππι [γπαρίοπια Γεαπ]ίαν οοπβν]οίογῖαπι Γοἴ]]οςί Ιπίε[ι- 

ΏΟΓΙΠΙ αοἰίοηπεπα αἲὖ Ππ{ετιοτίβις ραγρας Πποιριοπίεπα, Γ1χ-- 

{απ νογ[ας οοπ[επία Ρτορε]]ετο, απεαιαάπιοάμπι ενιάεπίες 

Ῥ]οτιιπιαιιο οομ[ρΙοϊίας, αμαπάο απαί Ῥΐ]οπα οἱ πιογὰαοῖα ἐκ- 

ογειπεπία αἆ [εάειι εΠι[α [ροπίο τεἰἴπεπιας απ Ππνς 

ηΟΠΠΙΙΠΟ 141. α]πο πηοροϊίο 1]]ο ἵεπιροτο οσομρα!ϊ ααϊ α 

]αίγίπα Ῥγουι] αβ[οπίες: [γαι οπῖπι νο]οοῖίεν τεοιτγαηῖ, 

πί πε(πε νὶ {αεία ῥρο[εα Ῥτοπιίο οροζϊαιε αἴφιο ἀείοει- 

ἀαπί. Οαπία Ῥίαπο οϐ «παπι οί Ροἱϊοπεδᾳαθ αδθτο Ίος 

απιυ]οπίε Γγἱσε[αοίο, ἁῑαίλαςδ Τα νεηίτο πιογεπίασ,. Ίαπι ρα- 

ἱε[αοία ε[ι εἰ Ίαπο βοοϊαίοπι  οοπ{εφαΙ πποηβγανίπιαδ, 

ᾳπειπαάιποά παπα οἳ [Ποοϊία ἀαγιῖα εγἰἀεπίον αοοϊἀἩ. Οισοά 

{ νεπιτὶς ραγιοι]αγαπι ουτροτα οοπ(ἱηραί ΓΠρε[οστό, εκ 

ϱο εἰ οοποσσοΙοποµι νἱο]ατὶ εἴ Ῥρον εαπι ἀε]εοίίοπες οϱἰ- 

ᾳπατὶ πασῖς ο παπι Ποοε[οεγε πεοεβαπι ε]. Ἡαοίεπας γετο 

1οίἱο ἆςᾳ Ρργῖοτε ]εοίίοπο οοπ{εοίο [ΕΓΠΙΟΠΟ6 αά αἰίαθ 1Π[6- 

119 Γοτρίας {γαπ[εαιη!Ιβ. 
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Εά. Οµατι, ΤΧ. [5δ1.] ὴ Εά. Βα[. Ῥ. (5416. 647.) 
η; κ. 

2ΐξις τὰ κατὰ τὴν γαστέρα σκληρύνει. 

Ὅτι μὲν ἡἢ λαγνεία Σηραΐνει τὸ σύμπαν σώμα, τῶν 

ὑμολογουμένων ἐστίν. οὐ μὴν ἀεί γε τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν 

πέρυτ- (517) τώµατα Φαίνεται Σηραίνέων, αλλ ὅταν μας 

λως ὑπ αὐτῶν βαρυνῦῆ, διὰ ών μ κατάλυσίν τὲ τῆς δυνά-. 

µέως καὶ ψύξιν τῶν μορίων, ὑφ ὧν ἡᾗ τροφὴ πέττέταυ καὶ 

αναδίδοται τὰ κατὼ τὴν κοιλίαν, µίξις τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν 

ψύχει καὶ σκληρύνει. ᾖβούλονταυ μὲν γὰρ ὑπὸ 1ής µίξεως 
τὴν ψιύξιν γίνέσθαι τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν, ὑπὸ δὲ τῆς ψύ- 

ξεως τὴν ξηρότητα, καίτοι μὴ γινομένην τῷ λόγῳ τῆς ψύ- 

ξεως ἐδείξαμεν,. αλλὰὼ" τῷ τῆς σκληρότητος. ὃ δὲ ἐν τοῖς 

ἔμπροσθεν λόγοις οὐκ εἶπον ἴσως ἄμὲεινόν ἐστι νῦν προσ- 
Φεῖναι. τὴν γὰρ τῶν ἐκτὸς ψύξιν ἐπιδείξαντός µου σχλη- 

θύνειν τὰ διαχωρούμενα τάχα τις οὐήσεται µόνην ταύτην 

αἰτίαν εἶναι τοῦ ξηραίνεσθαι τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν. ἔστι δ᾽ 

οὐχ αὕτη µόνον, ἀλλὰ καὶ αυτῆς τῆς περισταλτικῆς τῶν 

ΧΧΤΥΙΠΙ. 

Φ11/Εἱο ομαε ἵπ υεπίγε Γι ἆμται. 

----- 

Όιηπα «ογρα8 Υοπεγα οχ/[ιοσασὶ εοπ[ίαί, [εὰ ποτ Γεπῃ- 

Ῥεγ αἰνί εχογεπιεπία Ῥγορίογεα [οοίοτα Ποτί οεγηπηία, 

Ὑεταπι, απαπάο αἲ 1ρῇς να]άε ορρτγε[ία Πιερ οἳ φιιαηάο 

νιγες Ιαρείαείαίαο εἰ Ππειηργα α οιθας αἰἰπιεπίαπι οοΏΠο]- 

ἴατ εἰ 1Π νεηίτοε οοπἰεπία ἁἰβηιρααπίαν, τε[γ]ροταία {16- 

τη, μπα οσο] 1136 ΤΠ γεηίτε [απί {Γδε[αοῖι αἱ ἆῑι- 

τίοτα τεζκ1ί: νο]ιπί επίπι εκ οοίία 1 νεηῖτε σοπ[επία [ῖ-- 

Ρείοεγε εἰ {]σοια ἀπτατί, αίμα ἁαγίαπι Πο [γρογίς 

[εά Ποοϊίαϊ] ταἰϊοηθ Θν6ΠΙΤο ΠΙοΠΠΓΑΝΙΠΙΙΙ5.  Οείεγηπι 

ᾳποά ἵπ [πρεγίογίρας ἀϊσεγαο ἁἰπιβπιας, Γοτβίαπ Ίοο Ίοσο 

ἨΒΥΤΑΥΕ ῥγαε[ΙογΙΗ, Ἱλαῖη ΟἵΙΠΙ ΕΧΙΙΠΙΟΥΙΠΙ ΓΕΓΓΙΡΕΥΔΙΠΟΠΕΠΙ 

ἀε]εοιίομες ἆπγαγο ο[επάοτίπιις, {οτίε απἱκρίααι [οἱαπῃ 

Ἠαπο ἀπταπάϊΙ, 4 μαε 1 νερίνο [απῖ, οα[απ ε[Πε ατρΙτα- 

τείαπτ, ΊἈοῦ ε[ὶ αμίεμι [ο]α Ἰαςο, [εὰ εἰ 1ρβας οοπ/[χΙοίο-- 
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Γά. Οµατι. ΤΧ. [25.1] Ἐά., Ῥαΐ. Ῥ. (517.) 
ἐντέρων δυνάμεως αρῥωστία καὶ προσέτι ῥώμὴ τῆς καθεκτι- 

κῆς καὶ καθ Ἡν ἀναδίδοται τὰ τῆς γαστρὸς εἰς ἧπαρ, ἔτυ 

τε πρὸς τούτοις ἡ δυσαισθησία τῶν ἐντέρων καὶ τὸ τῆς 

τροφῆς ἄδηκτον. εἰ δέ τις οὐήσεταιυ παραλελεῖφθαι τὰ στύ- 

φοντα βρώματά τξ καὶ πόµατα κακώς ὑπολήψεταυ. περιέ- 
χεται γὰρ ἔν τοῖς ῥώμην ἐργαξομένοις τῆς καθεκτικῆς ὃυ-- 
φάµεως. 

κό’. 
. [ ἳ ῃ . ν 3. ορ , Ἀ 
ΖΈλλεβορον πιὀντα: θᾶσσον καθαίέρειν ἦν εΌελῃς, λουὲιν η 

φαγεῖν. 

. 

5 ] , 3 / ς , ἣ { 

Ο μὲν καθόλου τὲ καὶ κοινὸς λόγος ἅπασης παθαρ- 

σέως κατὸ τὀνδε τὸν ἀφορισμὸν εἴρθηται, τὰ σώματα ὅκου 
τὶς βούλεταυ καθαίρεσθαυ εὕροα ποιέειν. ἐνταυθοι ὃ᾽ ἐφ 

ἑνὸς τῶν καιθαιρόντων τοῦ σφοδροτάτου παρασκευῆς μιᾶς 

εἰς εὔροιαν ἐμνημόνευσε τῆς ἐκ λουτροῦ, χέοντος μὲν τοὺς 

τίαο Ἱπίο[Ηποχαπα {αοι]ίαιῖς ἱπιρεοϊ]]ίας οἳ οοπἰεη!ἰνγ]οῖθ Το- 

Ῥασ. εἰ ε]ιδ ρε; αι εκ νεπίχε Ίπ Ίεοις Πί ἀἰ[ιηϊρα[ῖο, 

Ργαείεγεα οἳ οΡί[ας ΠΠΙΕΙΠΠΟΣΙΠΙ Γεη [ας εἰ απιεπίϊ ᾳᾶ- 

1ία5 ΠΙΟΥΓΙ ΟΑΓΕΠΦ. δὶ αμ ψετο αὐβι]ηρεηίες οἶρον εἴ 

Ροίι5 α ποΡίς Π]επίίο Ῥταείἰετ]ίο εί[ε ορἰπαβίίας, {α][ο 

ορίπαΡΊίατ: Ἠαπι ΙΠίες ϱὰ ᾳµαε οοπἰεηἰγίοεπι Ροϊεβαίειι 

εοιτοβοταπ!, τεροΠΗΠ{Τ. 

ΧΧΙΧ. 

7εταίγπι εροίµτα [ῖ οεἰεγίμ ρµτβατε υἱς, ἵαφατε αμὶ εἴ- 

θµτπι [μηπεγε οροτιεῖ. 

Οεπεγα]ῖ απ]άοπα εἰ οι1]άδιο ραγραΙοπῖ οοΠΙΠΙΠΗΙ6 

ταϊ]ο Ῥετ Ἠάπο αρμονία (ναίαχ.  Όοχρονα αβρί αι]6 

νι ριγρατα, Ῥγίμθ οοπνεηῖί [ακα {ασοςτο, Ἠοο Ίοσο αιι-- 

ἴοπι εκεπιρ]ο ΠΠΙΠ86 νιο]εηίίμππα Ῥατραπ{15 παεζἸοαπαϊηῖθ, 

τιηῖ15 αἆ {αοΐ]οπι Πακιιπα. ργαεραταιομῖς ποπ, Ἰαναοχ 
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λυμοὺς, χαλῶντος ὃ εἴ πού τι συντέταται καὶ κατεσκλήρυνται 

τὸ σῶμα. ΛΆούειν οὖν συμφέρει τοὺς ἑλλεβοριζομένους, οὔτε. 

πρὸ πολλοῦ τοῦ λαβεῖν τὸν ἑλλέβορον οὔτὲ μετὰ πολὺν χρό- 
φον, αλλὰ μάλιστα μὲν πρὶν λαμβάνειν. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ 
μετὼ τὸ λαβεῖν ευθέως. εἰ δὲ τῆς καθάρσεως Πτου γε αρ- 
χοµένης ἢ ὕσον οὕπω μελλούσης ἄρχεσθαι, λούοις τὸν ἄν- 
ὤρωπον, ἀντισπάσεις τὴν ἔσω ῥοπὴν τῶν ὑπὸ τοῦ καθαί- 

ροντος φαρμάκου χυμῶν ἑλκομένων. ὠὥσπερ οὖν ἐφ ὧν 

παχὺ τὸ αἷμα λούονιας ἡμᾶς ἐκέλευσε φλεβοτομεῖν, οὕτως 

ἐφ᾽ ὦν μέλλομεν καθαίρειν, χρῆσθαι λουτροῖς πρὸς τὸ θᾶτ- 
τον ἅμα καὶ αλυπότερον καθαρθῆναι, αὐτὸς ὃ᾽ ἐνταῦθα 

μόνου τοῦ [ 686] 9ᾶττον ἐμνημόνευσεν. ἄμεινον δὲ δὴ οὐ 
µόνον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα, καθ ἣν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ 
φάρμακον, λούειν αὐτὸν, ἀλλὼ - κᾷν ταῖς ἔμπροσῦεν ἠνίκα 
παρεσκευάξετο πρὸς τὴν κάθαρσιν. αὐτὸς γὰρ ὁ Ιπποκρά- 
της καὶ τοῦτο κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς ἐκέλευσεν, ἡἠνίκα ἔγρα- 

Ψε πρὸς τοὺς ἑλλεβόρους, τοῖς μη ῥᾳδίως καδαιρομένοις 
προῦγραίνειν γρὴ τὸ σώμα πρότερον τροφῇ καὶ ἀγαπαύσευ 

Γοι]]οεί Ἠππιογες ο]άοια {απάεπᾶς, αο ΠΠ ᾳπα 1π Ῥατίο 
οοπίεπίπι ἀιγαίππηφίια οοτριας Γαετίέ, τεἱαχκαπΙῖδ. [ίαφαθ 

νοτγαίτο πἰεηίες Ίανατε οοπάιοῖί; πε(Ἱε πιπ]ίο απίε πεφιθ 

πημ]ίο Ῥοβ παπι Τρ[απι αοοερετ]ηῖξ, [εά ππαχίηια ααῖάεπα 

απίο α[Παπιίοποπι, ΠΟΠΠΙΠ(ΠΑΠΙ Υογο εἰ 1]]1οο ροβεα Ποτὶ 

Ροίε[. Οιοά { ρηγραίῖοπο απί Ίαπ Ιποῖιριεπίε απί ΠΠΟΧ 

ἀποερίωτα, ΠοπΙΠεΠΙ Ίανεδ, Ἠαπιοτήπη α ριχδαπίε πε(Ιο]ηᾶ 

{ἐπαοίοτιπι αἆ Ιπίετίοτα Ιπο]παίίοπεπι τοἰχαµες αο τοίανάα- 

Ῥϊ9. Οιεπιαάπιοάαπι ἰσίίαν απἱδιις [αηριῖς οτα[αφ ε[Π, 19 

Ῥτγίις Ἰοίῖ πο Υεηαπα τε[οϊπἀετε, Πο αἱ 1π Ἰῖ ααὶ ΡΗΓ- 

βαπά1 [απὲ, Ὀαίπεο Ρργίας5 πῖ ργαεοερίΕ, ᾷπο οε]εγῖας η] 

8ο ΠΙΙΠΗΘ πΙο]ε[ε ρυχρα[ίο Βαΐ,. 1ρ[ε Υετο ΠΙπο [ο]ππι 

πί οεἰετ]ας Παί πιεπιοταν!ί, Θαϊϊιδ απίεπι {μαγί ποπ 9ο 

ἀππηίακαῖ, απο ππεάϊοῖπαπαι α[Παπηί, ἀῑε Ίανατε Ποπιίπέπι, 

Γεὰ οἴῖαπι Γαρογίοτίριις, «αίμα αἆ Ριγραιίοπεπι [ε[ε ΡΓαθ- 

Ραταραί, 1ρίο παππητιο ΠΗϊρροογαίες εἰ 1ά 1π αρ]ογί[πηῖς 

Ῥταεσερεταί, α αι [οπἱρΗί: αἆ νεταίχα 19 ᾳπἳ πο {αοἴ]α 

Ριτραπίας, ῬΡείας Ἠππηοσοίαγθ οοτρΙς οροσίεί αἱπιοπίο εἰ 
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τὲ καὶ τροφῇ καὶ ὅλως υγραίνειν κελεύεε, δηλονύτι καὶ λου- 

τροῖς χρῆσθαι πλείοσιν ἐν ὕδασι ποτίµοις, ὑγραίνει γὰρ καὶ 

ταῦτα. καὶ νῦν δὲ προσέθηκε τῇ ῥήσει τὸ φαγεῖν,. του 
 Ὁ / λ ε] / ε Ἂ 9 9 Ν 

καθ ὂν χρονον τὸν ἑλλεβορον ὁ ανθρωπος Ἠ καὶ κατὰ την 

ἔμπροσθεν δίαιταν, ἡς καὶ ἄλλο τι κἐφάλαιον ἔφαμεν εἶναι 
.) .] .] - μ.ο λ 

τὸ λεπτύνειν τοὺς χυμοὺς καὶ τὰς ὁδοὺς τοῖς ἐπὶ τὴν κατα 

γαστέρα καταφεροµένοις χυμοῖο εὐπετεῖς Παρασκευάζειν. ἐν 

γὰρ τῷ εὖροα ποιεῖν, ὃ πατὰ τοὶς αφόρισμους ἐκέλευσθ, 

περιέχειαυ ταῦτᾶι 

λ' 

” υ / 

Τὸ αἷμα ἕν ὕπνῳ εἴσω μᾶλλον φευγευ. 

Λαὶ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον αὐτὸς ἔγραψε τήνδὲ 

τὴν λέξιν ὁ ἐγρηγορὼς, θερμότερος τὰ ἔξω, τὴν ἔδω δὲ ψυ- 

χρότερος, κπαθεύδων ταναντία. καὶ νῦν οὖν νόμιζε τῆς προ- 

κευμένης ἐἶναυ κοινὴν ἐκείνην τὴν ἐξήγησιν. ἃ γὼρ ἐπὶ 

3 

ααἱείο. Ομοά { αιϊοίαε εἰ αἰπιεμίο εἰ οΠΙΠΙΠΟ ΟΟΥΡΗΒ 

Ἠιπιεοίαγο Ἱπιρεχαί, οοπ{[ίαι εἰῑαιη Ιαναἰϊοπίβαθ πο Ῥ]μτί-- 

τίρας αἱῖ 1 αηαῖδ ροίαδίηρις 1ρ[απι νε]ε, Πααϊάεπι εἲ 

Ἠαο Ἠιπιεοίαμί, ΊΝάπο νετο αἱ Ἠαῖο Ρατ αἀάῑαΙε, οἴθαπα 

{απιεγο αιί «ο [ο1]]οεί ἴεπροτε, απο εἰ νεγαίγαπι Ἰοπιο 

ἀενοταν]Ιί απί οἰῖαπι 1π Γαρεγίογε ν]οίας ταίίοηε, οι] εί 

αἰτιιά απ οἁ ἆαπῃ ΡΤοροΠίπη ε[Το ἀῑοεραπιαδ, αἰἴεπιατο ν- 

ἀε]ιοεί [οσο θδἰ Ιπεγτα Ἠπιοτ]ριις 1 νεµ/γόπι ἀ4ε[εεηάσπ- 

Ώρας εχρεάίτε: 1π 115 οΠΊπ νετρίδ, Ίωπα {ασετε, αιοᾶ 

1π αρλογιμηῖ ργαεοθρῖΐ, Ὠαεο 6ΟΜΠΠΕΠΜΙΙΣ, 

ΧΧΧ, 

δαπριῖς ἴπ /οπἹπο αἆ ἴπίεγπα πιαρὶς γε[ιρῖε. 

Θιρεγίογο (οφ αρ]ΙΟΙΙ[πιο Ίαιο [ορ Γοπ[οπίαπη: 

νιρι]απίϊ εχίετίοτα παρ οαἱεΠί, ΙΠίεγίογα Ἰηασί {γ1ρεπί 

ἀοτηι]εμΙ χε οοπίγα [ο Ἰαλρεί. ΕΙ παπο Ιρίίαν ε]ας ]οοῖ 

οκρ]απαΙοπεΠΙ ΡΓΟΡΟΠΙΟΓΙΜΩ  ΝΕΥΡΟΓΙΠΙ ΟΟΙΙΠΙΙΠΕΤΑ ε[Τα 
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τοῦ Φερμοῦ τῆς κινήσεως καὶ τῆς µεταστάσέως Ίκυυσαν 

ἐγρηγορύτων τὲ καὶ κοιμωμένων, ταῦτα γόµιζε καὶ περὶ τοῦ 

αἵματος ἀκηκοέναι, τὸ γὰρ ἔαφύτον Ὀερμὸν ἐν τούτῳ τὲ 

καὶ τοῖς ἐκ τούτου τρεφομένοις ἐπὶ πλεῖστον. 

’ 

λα. 
ε - 3 υ - ” , - η ” ᾿ 3 Λ ” ; 

Ῥϊγος απὸ τῆς ἄνω κοιλίῃο, πυρ δὲ μᾶλλον απο της κατω. 

Τῶν κατὼ τὴν κοιλίαν μορίων τὸ μὲν ἄνω ῥίγους μᾶλ- 

λόν ἐστι, τὸ δὲ κάτω πυρετοῦ γεννητικὸν ἢ αἰσθητικὸν ἢ 

ἀρκτικὸν, ὅπερ καὶ πιθανώτατόν ἐστι, καὶ δι αὐτὸ γε τοῦτο 

προσκεῖσθαι νομίζω τὸ μᾶλλον, ὡς αλλήλοιο πἐριλαμβανομέ- 

νων µόνων τῶν εἰρημένων. αλλ εἰ καὶ τοῦτο συγχωρήσαι- 
μεν, ἐπέρχεταί τις ἄλλη ζήτησις ουκ εἰδύτων ἡμῶν πύτερον, 

ὅταν ἐν φλεγμονῇ γένηται τὰ εἰρημένα μύρια, τοῦτο αὐτοῖς 
ἔπισθαι φησι ἢ ὕταν εἰ; αὐτὰ συῤῥεύσωσο χυµοί τινὲς ἐκ 

τοῦ σώματος δακνώδεις, ἡ ὅταν ἡ τροφὴ φδαρῇ. καὶ µου 

Ρυίαϊο. Ἀαπι πας ἆθ οα]οτσῖ πιοῖα ]οεῖαπε ἴπ νρί]αμβς 

3ο ἀοτβοπίίριας ἰγαποπιπίαίίοπο αποϊν][ας εα εἰ 4ε [αηΠ-- 

δυΐπε ἴε αμαἰν]τε εχἰ[Ππιαίο: παϊιγα[]5 επῖπη ο8ἱοΥ 1Π Ίου 

εἰ 1Ίῃ 15 αιαε εκ Ίου πυγἰαπίας πιακίπια εκ Ρατίο 

οοπ/[11, 

ΧΧΧΙ. 

Ἠϊσοτ α [μρεγίογε ψεπίτε, ἰρπὶς αµίεπα αὖ ἰπΓετίογε πιαρίς, 

γεπίτ]6 Ρατ [Πρετίογ ΤίΡογετη πηβρίδ, ΙΠΙΕΓΙΟΣ γετο 

{ερτοπι σἱρηῖι αιί Γεηῖ απῖ Ἱπο]οαί; αιοὰ εἴ πιακῖπθ 
νετιππ]ε ε[ εἰ ρτορίεγ τὰ Ἱρίαπι Ἠαπο νοσεπι, ππαρῖς, 

αἀἸίατ ραίο, ἱαπαιαπα Γε[ε γΙοί]πα [ο]αε ἀῑοίαε ρατίες 

οοπ/ϊἹπεαμί,  Τεγαπι οαπι { Παά οοποε[Πετίπιας, α]ίεγα 

αὐαεάαπι οεκοτίυτ ἀπριίαιῖο Ππορί Ιρποταπραό αἰταπι 

ἀῑοι]ς ρατιῖρις ἸπΠαπιπηα![19 Πιά αοοϊἆετε ἀῑσαί, απ ᾳπαπἆο 

1Ἠ 1ρία5 ες οοτροτε [αοσὶ αμ πιογάαοες οοπΠακεσ]ηῖ, 

4η (µαπάο αππεπίωπι οογγαρίαπα {πετά Αἰφαὶ τεοῖθ 
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δοκεῖ βέλτιον εἶναι τὸν λόγον αὐτῷ νοµίδειν ἡμᾶς γεγονένᾶυ 
περί τε τῆς ἐκ χυμών βλάβης καὶ τῆς ἑπομένης αυτῇ δια- 

φθορᾶς τῶν σιτίων. ὅταν γὰρ ἤτου ψυχρὸς ἡ) δακνώδης ἐν 

τῷ στόµατυ τῆς κοιλίας αὐροισθῇ χυμὸς, ἐκ διαφθορᾶς 

τῶν σιτίὠν ἢ μοχθηρᾶς ποιότητος ἡἢ καὶ συθῥοῆς τοῦ σώ- 

µατος, ἀρχὴ ῥίγους ἐντεῦθεν γίνεταυ. δέδεικται γὰρ ἐν τῷ 

περὶ ῥίγους λόγῳ, διὰ ψυχρὸν αἴτιον ἢ δακνῶδες τὸ ῥἵγος 
γινύμενον, ὅταν γε τὸ αἴτιον τοῦτο διὰ σωμάτων αἰσθητυ- 

κὠν κινῆται καὶ [5656] φέρηται σφοδρότερον' ὥσπερ δὲ 
τοῦτο φαίνεται συµβαϊῖνον, οὕτως ἐνίοτε πυρετὸς ἐπὶ δια- 

φθορᾶς τροφῆς ὁρᾶταυ γινόμενος, ἐπειδὰν εἰς τὴν κάτω 

κοιλίη ἡ διεφδαρµένη κατενεχθῃ, μὴ προηγουμένου τηνι- 

καῦτα ῥίγους, ὥσπερ ὁπότε τὰ κατὰ τὸ σιόµα τῆς κοιλίας 
ἐδάκνετου 

β’. 
᾿Επισπασμὸς, πνεύμων, Σηρὸν καῦμα, ὑπέρινον ξηβαίνευ 

ὕπνος πολύς. 

1]]αά πα οχΙβΙπιαπάπι ο[[ςα ν]ιάείατ, ἄα ποχα εκ ἨπΙο- 

τῖριας οοµἰχαοία εἳ ἆς Ί]]α [εηπεπίε οΙΡογΙπι οοτγαρίΊοπε, 

αῦ Ἡιρροοταίε ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ει. ἵΝαπ Ύααπι Ππρίάας αὐξ 

πηογάακ {αοσῖς 1π ογε νεπἰτγίουι]Ι 1Ππ[εάενΙ, εκ οοτγηρ!ῖ5 

οἱρῖς απἲ Ῥγανα αια]ίαίε γε] εἰῖαπ οοπῃῄμχα εκ «οΓροτε 

οοπἰχαοίας παπα τὶροχῖ Ἰπάο ε[Ποιων. π οοπιπιεηία- 

τῖο ΠάΙπ(ις ἆθ ΤΊΡΟΥΕ πιοπβγανΙπιἡδ, ο) Γπβιάαπα απὶ ΠΟΓ-- 

ἄαοθειι οαΗ{αΙ1 Ύ4παθ ρε [οη[ογία οοΓρογα πιονεαῖην εἴ 

Ἱπρείι Γεγαίσ, τίδοχεπι εχο]ίατ, ΘΟιεπιαάμωοά πι νετο 1 

αοοἰἀεχτε οοπ/[ρΙοῖἔασ, ία οἱ ΠΟΠΠΙΠ(ΕαΠΙ Γεβτοπι εκ οΟΓ- 

ταρίῖ5 ο1ρίς αοοεπάἰ ἀεργεμεπάίπιμς, απαπάο [οι]σεί 90Γ-- 

χωρίς οἳθις 1 1Η{6ΥΙΟΡΕΠΙ ναοπΙγοια ἀερι[[ί15 Γιπεγ]ές ἴαπο 

α1ἱ6Ιῃ ΤΙΡΟΣ ΠΟΠ Ρρταεγεμῖῖ, [Ποι[ῖ απαμάο γατα] οβά αι 

πποτάεραίαγ, 

ΧΧΧΠ. 

άἄιιγαειίο, γμῖπιο, αγἱάμς αε[ῖιως, ευαομµαιμπι [εεαι [ο7π- 

γι Ππιι[έιις. 
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{ὸν γὰρ πκεναμιριν ὅτι ὃ πολὺς ὕπνος ἔηραίνει καὶ 

τῇ πείρᾳ μὲν εἴση ὃν ἧς ἅπαντες λύγοι κρίνονται καὶ πρὸ 
τῆς πείρας δὲ ποδηγηθείης ἂν εἰς τὴν τοῦ λἐγομένου πίστιν 

ἐξ ὧν προµεμάθηκας. εἰ μὲν ἐν τοῖς. ὕπνοις εἴσω συννεύευ 

τὸ αἷμα καὶ δηλονότι τὸ έμφυτον Φερμὸν, ἔν. δὲ ταῖς ἐγρη- 

γὀρσὲσιν ἐκτὸς ἀποτείνεται, πεφθήσεταιυ μὲν ἐν τοῖς ὕπνοις 
τῷ κατὼ τὴν γασιέρα τὲ καὶ ἧπαρ, ὅλον δὲ τραφήσεται «τὸ 

σώμα κατὰ τὰς ἐγρηγόρσειο. εἰ τοίνυν τοῖς κεκενωµένους 
ἔσω μὲν συννεύει τὸ Θερμὸν, οὐδὲν δὲ ἔχον. ὃ πέψη µαραί- 

Φέται. πρώτον γάρ του τῶν ἄλλων ὑπὸ τῆς τροφῆς αὐτὸ 

τρέφεται, καθάἀπερ τὸ πρ ὑπὸ τῶν ξύλων, ασφαλώς δὲ 
προσέθηκε τὸ πολύς. ὁ γὰρ ὀλίγος ἰᾶταυ τὸν προγεγονότα 
κάµατον, ἠνίκα ὁ ἄνθρωπος ἐκκενῷ διὼ τῆς γαστρός. εἴτ 
εἰ καθ ἧπαρ καὶ τὸς πρωτας φλέβας εἴη τι χυμῶν απέ- 

πιων ὑπολειπόμενον, ἐκπέπτει πᾶν αὐεύ. τοῦτο μὲν οὖν τὸ 
δεύτερον. µέρος τῆς ῥήσέως οὐδὲν ἔχει ἰσχυρὸν κατὰ τὴν 

λέξιν ἁμάρτημα. τὸ δὲ πρότερον, ὃ κατα. τήνδε }έγραπταυ 

τὴν λέξιν, ἐπισπασμὸς, πνεύµων, ζηρὸν καῦμα,. πάµπολυ 

Οιοἆ επαομαίαπι [οπιπας πππ]ίας εχ[οσεί εἴ εχρεΓί- 

πιοπίο αιίάεπι, 4ἳο ΟΠΙΠΕΘ ταίῖοηες ἀῑ]αάϊοαπίατ,  Ρετεῖ- 

Ρίες εἰ απίε εκρενγίπιεπίμπι αἆ Ἰίο ἀῑοίο α[Πεπεπάια εκ 

16 Ύάθ. απίεα ἀἰΙοΙ[ά αἀάμοςτῖθ.  Ῥοττο α ΤΠ [οπιπῖ8 

[αησιῖς εἰ οι ϱο παϊμτα]ο οαἱάαπα Ππίεγίας αδἀάτίαν, 1π 

νὶσ]]ῖα γετο αἆ εχίῖπια ργο[απαάΠίασ, ᾳ1παο 1π νεπἰγίοπἰο εἰ 

Ίεοοτε [απί, οι αμἱείεπι οοποοφπεΠίΙΣ, ἵπ ΥΙβΙ]α νετο 

ἰοίαπι οοτρις αἰείατ, Παφαε { ἵπ εχµαι/[ οα]οτ Ππίετῖαβ 

γειραῖ, πμ] Ἠαβεης ᾳιοά οοηῃοίαί, Ιαηριιε[οΙί εἰ Ππιετ; 

ῥτΙπιας επῖπι οπιπῖηπα, αί 1ρηῖς Ισποσγπα πιαϊιετία» Τα 1Ρρ[8 

α]ϊπιεπίο ππἰτίίαν, Οαπίο απίεπι αἀφία ε[ εα νοχ, πιµ- 

εµ5: Ραποι5 οπίπι ργαθρτε[απι Ίαροτεπι {οἱΕ, απαπἆο Ρεξ 

νεπίτεπι Ἠοπιο εναοιαίας ε[ι; ἀείπάε {ἱ ἵπ Ίεοοτο εἰ 1π 

Ρτ]πιϊς γεμῖς αά[πί ογμάοταπα Ἠμπιογπα τεἠ(μῖαε, θ88 

ΟΙΩΠΕΦ οοποοφι{. Ἠαεο ααϊάεπι Ηα]αςοθ ογα1ομ]5 [εοππάα 

Ραῖς πι]απα πβρπειη 1π γυετρῖ εΥΤΟΓΕΠΙ Ἰαβρεπί, δεά 

Ρτΐοχ Ἰοο ραοίο [οπρία, αἰιγαοίο, ῥα]πο ατίάμ5 αεβας, 



τ 
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Ἐὰ. Οµατι, ΤΧ., [50.1]. Έα. Βα[. Ὑ. (517. 518.) 
τοῦ τῶν Ελλήνων ἔθους ἀποπεχώρηκεν. ἐχρῆν γὰρ εἰρῆ-- 
σθαι κατὰ τήνδε τὴν λέξιν αὐτὸ, ἔπι- (518) σπασμὸς γἰ- 

νεταυ, διότυ ξηρὸν καῦμα κατα τὴν πνεύμονος κρᾶσιν ἐστῖν, 

ἐπισπασμὸν ακουὀντων ἡμῶν δηλονότι τὴν εἰσπνρήν. ὁ δὲ 

Κάϊνιος οὐδ᾽ ὅτι ξηρὸς καὶ θερμός ἐστιν ὃ πνεύµων, διὰ 

τοῦτο ἔφη γίνεσθαι τὴν ταχεῖάν τὲ καὶ πυκνὴν ἀναπνοὴν, 

ἀλλὰ διὼ τοῦ τοιαύτην Σηραίνεσθαί τε καὶ θερμαίνεσθαυ τὸν 
πνεύμονα. τὸν γὰρ ἐπισπασμὸν οὐχ ἁπλῶς ἀναπγοὴν ἅπα- 
σαν, ἀλλὰ μύνην τὴν ταχεῖάν τὲ καὶ πυκνὴν ἐβούλετο δη-- 

λοῦν. ὅτυο δὲ ὑπὸ τῆς πυκνῆς ὁ πνεύμων καταξηραίἰνεταδ. 

κάν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων ὑπ αὐτοῦ λέλεκται. 

Ό λγ. 

Ἰρυχρότατον βρῶμα, φακοὶ, κέγχρουν κολοκύνδαι. 

Κέγχροι καὶ κολοκύνθαυ ψυχρὰ βρώματα σαφῶς εἰσιν, 
εἰ καὶ μὴ ψυχρύτατα. φακὴν' δὲ οὐν ἂν ὁμολογήσαιμι ψυ- 
χρὸν εἶναι. βρῶμα. φαίνεται γὰρ σαφώς ὥσπερ αἳ κολο- 

ππ]έππα -ᾱ- Οχαθοογιιπα ἀἰσοπα] οοπ[ασιιᾶάἶπε ἀῑβαί: [ο οπίπα 

1ρ[απι οµΠαποίαγο οροσίς αἰνασίίο Πί, αποπίαπι αγίάμ8 

αε[ίις ἵπ ριἱπιοπῖ Γεπιροεγαίανα. ε[ί, αἰιγασοοπεπι Ἠορῖς 

πιογργοίαπίίοας Πη[ρταιίοπεια. Αἲ Ουμίας, πες φι]α Πο- 

οας οα)1άαδᾳπα ε[ εί ρα]πιο, ο) 14 οεἰἱεΓοπ ΓΓοφπεπίοπιηθ 

{ρϊναἴἴοπειη Πεν, {[εὰ οοπίχα. ρνορίει ἰαίεπι. [ρ]ταίοπεπα 

Ποσατί δἳ 1ποα]ε[οθεγο ρΙΙΠΟΠΕΠΙ ἀῑχαί, ΄ ΔΙΙΓαοΙοΠεΠΙ Παπῃ-- 

4ᾳὖ6 Ἰαιιά Πππρ]ίοιίεν ΓριταιΙοπθπη απαππφια, Γεὰ : οεΙδγεπα 

ταπίαΠα εί {γεπεπίεπι Πρηϊβοαχο νο]αί, α οτεῦργτα ΝεΥΟ 

[ρΙγαϊἶοπο ῥραἱπιοποπα Ποοθίσοτο οἱ ἵπ Ιρτο ἆᾳ αοιίονιπα 

νίοια αὐ Τρίο οοιπρεεμε/απα ε[. 

ΧΧΧΠΗΙ. 

Εγιριάϊ[[ηπῖ οἰδί επιες, παν ομομγδίτάς, 

ΜΠΙαμα δὲ οποία ΓριάΙ οἶρα ονιάἀσπίεν [αμε, οἱ 

που. Γ1ριά([αιῖ; Ἰεπίθπι νενο ΄αιά [αμα (ράσα οἱ δα 

ε{[ο οοποε[[εγῖπι, Ίαπι ααοιπαάπιοάπα οπουαβίίας οἱ ΟΠΗ 
“ 
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Εὰ. 6ατί, ΙΧ. [556. δ37.] ΚΕ. Βα{, γ. (519.) 
κύνθαι καὶ σὺν αὐταῖς ἀτραφαξίς τὲ καὶ βλίτα καὶ ῳριδα-- 

κίνη. καὶ χονδρίλη καὶ τῶν σιτηρῶν ἐδεσμαιων 4 κριθὴ 

καὶ κέγχροι ψύχοντα. κατὰ τὸν ἐναντίον δὲ τρόπον ᾗ φα- 

κ µηδεμίαν ἐνδεικνυμένη . ψύξιν 'ἡἢἡ παραχρῆμα μετὰ τὸ 

βρω- [597] Όῆναυ περιεχοµένη: κατὰ τὴν ἄνω κὐιλίαν τῇ 
ὕστερον ἐν τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις τ παχέσι γένομένη, τάχα 

ὃ) ἐπειδὴ ψυκτικὸν ἔχειν τι τὸν σιύφοντα χυμὸν ἐδείξαμεν 
ἐν τῇ περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων πραγματεία, τὴν φακὴν 

οἰήσεται ψύχειν, ἐπιλελησμένος ἐν τοῖς αὐτοῖς ὑπομνήμασιν 
εἰρημένον, ὡς ἕκαστον τῶν τοιούιων, ἁπλοῦν μὲν Φαίνεταυ 

καὶ λέγεται, παραβαλλόμενον τοῖς ὑφ ἡμῶν ἐκ συνθέσεως 

κατασκευαζομένοιο, οὐ μὴν ἀκριβῶς γε ἁπλοῦν ἐστιν. ἐδεί- 

χθη γοῦν καὶ 4 φακὴ κατὰ τὸ πρῶτον γράμμα περὶ τῶν ἐν 

ταῖς τροφαῖς δυνάµέων, ἐξ ἐνανιίων οὐσιῶν συγκειμένη τῆς 

μὲν ἐπεχούσης τὰ κατα τὴν γαστέρα, τῆς δὲ εἰς αἀπύκρισιν 

αὐτὴν ἐπεγειρούσης. τούτων οὖν ἡ μὲν ἐπέχουσα ψυχρὼ 

καὶ γεώδης ἐστὶν, ἡ ὃ᾽ ἐπεγείρουσα Θερμή. καὶ διὰ τοῦτο 

1ρῇς αἰνῖρ]εςχ, Ἠ]ίοι, ἸΙαοίπσα εἰ οἰοπάν]]α οί εκ ΓΓΙππθΠ-- 

ἰαοεῖς Ἱογάειπι αἴφαα πησπα, οεγῄιπιε τε[γίσεχαγθ Ἰο- 

[οιιπίαν.  Οοπίχατίο ραοίο Ίεπς [6 Ἰαροί; π]]απα θΠηίπι το-- 

{1σετα!ἴομεπι Ῥιαε {[ε Πετί αι Παπ Ίήρεβα ἵπ Ππρογίογθ 

νεηίτε αἆμιο οοπἰεπίαν αἱ Ῥο[ιετίας ἵπ ἱεπιῖα αητεβίπα 

νεΙ ἵπ οτα[πογα ἀε]αρία. Αἲ Γογαπ ααοπίαπι ἵπ Ηβγῖν ᾳθ 

ΠπιρΠοῖρας ππεΙοαπηεπ(16 τε[γΙσεταἰογίάπι ααἱάάαπι 1π αᾱ- 

Βτιηρεπίε Γασςο Ἱπεί[[ε ιΠοῃ [νανίαιας, Ἰεπίειι αἰκρίαπι 16-- 

{!δετατο Ῥιίανετι. Όθεά Ιε ἵπ Πκάεπι οὐοπιπιθηίατίϊ ἀἷ-- 

οἴσπι {αἱῆε Πο. ΠΙΕΠΩΙΗΤΕ, ϱΠαεφιε 14 66ης μποά[σαπηοπία 

Ππηρ]οία νιάετὶ αἴμιο απο, Π αᾱ οα µας ρεῦ Πο Ρε 

οοπιροΠ!ΙΙοπεπα ΠΙΠΙ οοΠΙΡΑΤΕΠΙΙΣ, ΠΟΠ Ταίπεπ εχαοία {Ππι- 

Ρ]εία ε[ζε, Ἰπ ΡΓΙΠΙΟ παπι τε 4ᾳ απιεπίοταπη Ρροξεβα[ῖ- 

Ῥας Ἠρτο πιεηίεπι εκ οοΠίγατς οοπ[ίαταο παϊατῖς α[τοτιῖ- 

ΠΠΠ6, αἰίετα αίάεπι αἴναπι οοξγεεηία, αἰίετα νοτο οἰίαπίο, 

Εκ τὶς Ιδίταχ πα Γαρρτϊπς, []σίάα Ίετγεαφιε ε[; αμαθ 

οἷαί, οαἰϊῖάα. Ομοσῖτσα Ποοια αμῑάεπι επ] ιπα εις Ἱπ-- 
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Ἐά. Οµα5:. 1Χ. [537.1 | Εά. Βαῇ, . (514. 
ξηραντικὸν μὲν έδεσμα φακὴν ηθών ὃ᾽ οὐδαμῶς ὥσπερ 

οὐδὲ Θερμιὸν, αλλ ἐξ ἀμφοῖν μικτὸν καὶ μέσον, εἰ καὶ βραχύ 

τι πρὸς τὸ Θερμότερον ἀποκεχωρηκὸς ἀπὸ τοῦ μέσου. ὁπότ 

οὖν οὐδὲ ψυχρὸν ἁπλῶς συνχωρήσειεν ἄν τις εἶναι τὴν φα- 
κὴν, ᾖ πὀύ γε ψυχρότατον ὑπερβολικῶς, καὶ µέντου καὶ κα- 

ταπλαττομένη τοῖς φλεγμαίνουσιν ἕλκεσι φακὴ φαίνξται μὲν 

ἀναστέλλουσα καὶ ἀποκρουομένη τοὺς ἐπιθῥέοντας, χυμοὺς' 
τῷ πεπονθότι µέρει, τῷ σύφειν δηλονότυ ποιοῦσα. φαίνε- 
ταυ δὲ καὶ πεπτικὸν ἔχειν τὸ. καὶ πυοποιὸν, ὑὕπερ ἥκιστα 

τοῖς ψυχροῖς ὑπάρχει. εἴτ οὖν αὐτὸς ὁ “/πποκράτης οἕ-- 

τως ἐἔγραψεν, εἴτε τις ἄλλος ἐστὶν ὁ παρεγγράψας τήνδε 

τὴν ῥῆσιν, οὐκ ὀρθῶς ἐγίνωσκε περὶ φακών δυνάμεως. 

λὸ’. 
“ 3 ’ Ἂ 3 , ει. ; 

Ἴλκεα ἐκφυουσιν, ἠν ακαθαρτος ἕων πονήση. 

3 μ λ 9 ον / ῃ 3 
ᾖΕμάῦομεν γαρ ἐν τοῖς πὀνοις, τουτέστιν ἕν τοῖς γυ- 

µνασίοις, τὴν Ὀερμασίαν πλείονα γινοµένην, ἐκ τοῦ βάθους 

εΠ, ΓΠβιάαπι Υεχο ποπ, [Ποαί πε(πε οα]]άιιαι, [εά εκ πἴγο- 

ᾳπα παϊσίαπα, αο πιεάῖαπι απ ρατιπα ΔάαιοάπΠι α Ἰπεάῖο 

αἆ οα]Ιάῑαδ τεοθεάςῃθ. Οιπαπάο Ιοίίατ ηεφια αΡ[ο]αίε ἐτ-- 

διἆαη1 Ἰεπίεια αιῖς οοποεἆςετε Ροϊε[ῖ, αωῖ ἀρίαπι εκοε]]εῃ- 

τε {πἱοϊς {παπα οοποε[επ!ί.  Οαίη εἰἶαπι Πμ[Παπαίαἰἶς α]- 
οενίρις Ἰπ[ίαχ. οαἱαρ]α[πιαί15 [ἀρογάαία 1615, ΠαΠπογοδ 1π 

α[Γεοίαπα ρατίοπι ἀε[αεπίε οοὔτοογτο αἴφιο τερε]]ετο νιἆθ-- 

ίμς, Ρος νίπι αἀ[γιοιογίαια 14 [ο]]οεί {αοίσημςδ, ααπ εἰ νἱ 

ᾳαάαια οὐποοοἰχῖοο εἰ Γαρρυχαϊόγία Ῥναεδία οετίο εἴ, 

αποά Γ1ριάϊδ πεφπαφπαπα Ιπε[Πε τερεγατ. νο Ιδίίας 

1ρίε Ηιρροοταίες 1ία [οτρβί, [νο αι απ Ίαοο νογρα 

Ππἱεγρο[ιηέ, Ἠαμά τοοίο 4ο Ἱεπίίαπι γατίρας ορἰπαίας εἴ, 

ΧΧΧΙΥ. 

ὈἼεεγα επογἰιέμή, [ πο ρµγβαιμς ἰαδογεῖ. 

ἵπ Ιαρονίβας, ΊἨοο εβ ἵπ εχετοἰαΙοπίραθ, οαἱογεπι 

αποίαπι εκ Ρχοίαπἆο αἆ ομίθπι {οσο 6Υασατε αἴφπθ ἆἱδ- 
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ΓΕ, Ομλατῖ. ΙΧ. [5.7.1 Εὰ. Ῥα[, Ύ. (514.) 
ἄγειν ἐπὶ τὸ δέρµα καὶ διαφορεῖν τοὺς χυμούς. ὅταν οὖν 

οὗτοι φθάνωσιν ἠθροῖσθαι κατὰ τὸ σῶμα μοχθηροὶ, δια- 
βιβρώσκουσι τῇ ὁδριμύτητι τὸ δέρμα καὶ γενιῶσιν ἕλκη 

καθάπερ ὅταν παχεῖς καὶ κολλώδεις ὥσιν, ἐμφράττουσιν 

ἧπαρ τὲ καὶ νεφρούς κατὰ δὲ τὸ δέρµα τὰ µετ ὄγκαυ 
ἐργάξεταυ παθήματα. 

λε. 
α) 3 / Ἅ 3” ” 

Γυνὴ, αἲξ ἐλατήριον  σίκυον ἄγριον βεβρωκυῖαι, παιδίοισυ 

πάθαρσις, 

Οὐκ ἐλατήριον μόνον ὕπερ ἐστὶ σικύου ἀγρίου χυλὸς, 
ὥσπερ δὲ οὐδὲ σίκυον μόνον αἳ προσενεγκάµεναι καθαρτι- 
κὸν ἴσχουσι τὸ γάλα τῶν Ὀηλαξόντων παίδων, αλλὰ κἂν 

ἄλλο τι ὑπηλάτων ὀνομαξομένων φαρμάκων. εἴτε δὲ τὴν 

μὲν γυναῖκα τὸ ἐλατήριον, τὴν δὲ αἶγα τὸν αἶγα τὸν σίκυον 
αὐτὸν, εἴτε δὲ αμφότερα ῥεβρωκυίας, καθαίρειν τὰ παιδία 

[εμίετε, αΏρῖ ἀἰάϊοίππ,. ΘΟπαπάο Ιβιίιν Ρτῖας ἵπ ϱΟΓΡΟΤΘ 

Ἡ1 νΙοΠ οοπἰγαοι [απῖ, ἀογΙπιοη]α οπίεπη ετοδ{ί αἰφμθ 

π]οετα ε[]οιί,. Οπεπιαάπιοάμπα, απάπι ετα([ῃ ϱἰαποβηιο 

Ἰύήιογες [απΐ, Ίεοαγ τεπεδιιε ορ/[ἰταππί, ἴπ οπίε απἰθΠα 

αΠεοίας ουπα {μποτ οχοΙίαη, 

ΧΧΣΧΥ, 

Πήιίετ, «αρταε, εἰαϊετίμπι αμ ΟΜΟΜΊΙΕΤΕΠΙ [να ίομηα 

εἀεπίες, ρμεγί ριγδατίο. 

Νοη εἰαίετίο ἀππιίακαί, αιοά οιιοπιετῖ Π]να[]οῖ [αςο- 

οµς εἰ, ᾳαεπιαάπιοά πα πεφιε 1ρ[ο οΠΟΙΠΙΕΥΘ {οἱ1Π1 νο-- 

{οεπίε5, Ίαο ΡΙΕΓΟΓΙΗΤΗ Ἰαείεπίαπα. ρυτραίογΙαπ ϱἱρπιαηί, 

νετιιπι εἰίαπι { αποά αλά πιειοαπιεπίααι Γαράποίογίαπι, 

αποὰ νοσαπῖ, α[απι[επῖ. Ῥίψε απίεπ α πια]]ετο εἰαίετίο, 

α «Άρτα ἱρ[ο οµομπιετε, Βυα πίχοφµε αὐ πίχαφπε οοπιε[ο͵ 

οΑΙΕΝΌ6 ΤΟΜΕ ΧΝΥΙΙ. ΡΛΗΘ Πε γ 
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Εά. Οἶας. ΙΧ. (136. 517. 1] Ε. Ῥα[, Ῥ. (545.) 
τῷ γάλακτί φησιν, οὐδὲν διαφέρει, καθάπερ οὐδ᾽ εἰ βεβρω- 

κυῖα γράψευ τις ἢ φαγοῦσα. χρήσιμος δ᾽ ὁ λόγος εἴς τε 
χρείαν ἰατρικὴν καὶ δόγμα φυσικὀν. ὅταν γὰρ βουληδώμεν 

ὑποκαθᾶραυ [ὅ58] βρέφη, διδόντες το τῶν τοιούτων φα- 
γεῖν, ἤτου τῇ θηλαζούση μητρὶ τὸ παιδίον ἢ αἰγὶ, δι’ ἐκεί-- 

γων αὐτὸ καθαιροῦμεν, εἴς τὲ δόγματος ἐπίκρισιν διαπέφω- 

νηµένου χρήσιμον τοῦτο. τινὲς ὃ᾽ ἡγοῦνταυ µηδεμίαν δύνα- 
µιν ἔχειν τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς ἐξ αρχῆς οὐσῶν διαφυλατ- 
τεσθαι μετ τὸ πεφθῆναι καὶ αἱματωθῆναι, τινὲς δὲ δια- 
μένειν ἄχου πολλοῦ τὰς ἰσχυρᾶς δυνάμεις, ὥστε καὶ τοὺς 

ἱδρώτας αὐτῶν ὄδειν, ὅπερ ἐκ τοῦ νῦν εἰρημένου μαρτυρεῖ- 
ταυ. Φαίνεται γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων φυλαττομένη ἐδηδε- 

σµένων ἡ δύναμις. αλλὰ καὶ παρ ἡμῖν κατὰ τὸ ἔαρ ὅταν 

τῆς σκαμµμωνίας τὰ βλαστήματα φάγωσιν αἶγες, καθαρτι- 

κὸν αὐταῖς γίνεται τὸ γάλα, κἂν τιθυµάλλου δὲ προσενεγ- 

Χωνται, ταυτὸ συμβαίνει. καὶ μέντοι καὶ περὶ τὴν 4ω-- 

ρίδα καὶ Ποιωτίαν καὶ ΘΔετταλίαν ὅσα τ αὐτῇ γειτνιᾷ χω- 

ρία τάσεσου τῶν μυών ἑάλωσαν πολλοὶ φαγόντες ὄρτυγας, 

Ἱη[αμίος εαγαπῃ ]αοΐο ριγρατῖ ἀῑσαί, πΙΠΙ] Ἱπίετε[, 4πθαι- 

αἀπιοάαπη πεφιια Π, οοπιε[ο απὶ ἀενοταῖο ααῖδ [ογἱρ[εσί!, 

Οοπάαςσῖί ααίεπι Ίαθο ογα[ῖο αἱ αἆ ππεάϊοοταπι α[απα οἳ αἆ 

ηαίυχα]ε ἀεογείιπι. Ἱη{απίπ]ος επ ΡΙγδαγθ νο]επίες απί 

πια Ἱη[απία]απι ]αοίαπ απῖ οαρταε Πα]αδπιοςἳ αἰἰααιά 

ο[μ]. ἆαπῖςς, {ιο εο5 ριγράδίιηας. Εί αἆ παϊατα]ὶ ἀεοτείῖ, 

4ε απο αἱίογοαιίο ε{ὲ, ἀῑ]αάἰοαίίοπεια 1ὰ αἱί]ε εβ. Ελοπίπι 
ααἱάαπα πά]]απα νἶπι οκ 15, Ύαο αὐ ἹπΙῃΙο ἴπ αἰππειες 

ειαΠέ, Ῥοῇ. οοποοείΙοπεπι αἱ Ίπ [απσαίπεπα οοΠνοΓΠΟΠεΠΙ, 

ΤΕΠΙάΠ6ΓΕ6 οοπίεπάαπί,. Αα ε οοπἰταγῖο να]]άαφ νίγεν 

ἀἰαίῖας ΤΕΠΙ8ΠΕΥΟ νο]υιηῖ, αἆθεο αί εἰἴίαπι Γιάστες 1ρ[ος Υε- 

ἀο]εαπί. Ἠπῖο νετο [επίεπίϊαε, αἴάθ πΠΙοᾷο ἀῑοία {ποτο, 

ΓαΠγαραπίας: ἵπ 1ῃῖς επῖπι οοππε[ογαΠι οπα]ἰίας [ογναία χ6-- 

Ῥεπιγ. ΘΟμίπ εἰ αριά Πο ΥΕΥΠΟ ἴεπιροτα, «απο οα- 

τας [οαπιπιοπίαο σογπιῖπα ἀερα[ίαο Γαοταπί, ρατραϊοσίαπι 

1ρία Ίοαο ΡεπεχαΠί, αιιοά {1 Ε]ιγπια]ο νε[εαπέαχ, 1άθπι αοεῖ-- 

41. ἣεο πο εἰ ἵπ Ὠοτίάς οί Βοεοίία εἰ Τμε[α]ία οπιπῖ-- 

Ῥαδφτε Πλ παϊς Ιοοίθ ππα]1 εκ- οουτηΙοππα θ[α πι Γοι]οΓΙΙΠ1 
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ἐπειδὴ τὸν ἑλλέβορον ἐσθίουσιν οὗτοι. ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ 
κατὼ τὰς ᾿4θήναρ οἶδά τισ συμβαν ὀρτύγων δαψιλέστερον 
ἐδηδοκόσυ. 

λστ. 
3”, . 5. 

᾿Ενθέρμῳ βρωδὲν, ἔνδοθεν ψύξι, ἔξωθεν πύνος, ἡλίῳ, 
4 ] - ε] ας ” ν 5 ΄ ς Ε 

πυρὺ, ἐσθητι ἐν ὠρῃ Θερινή, τῷ δὲ ἐνανιίῳ ὡς ἔναν - 

τίως, 

Ἰῷ ἐνθέρμῳ φύσει ψύξιν φησὶ καὶ ποτὸν ὕδωρ συµ- 
φέρειν καὶ πρὸς τούτοις ἐλινύειν, ὕπερ ἐσιὶν ἀπέχεσθαι 

σφοδρῶν γυµνασίων. πῶς οὖν νῦν κελεύει γυμνάξεσθαι, ὧς 
τινες ἐξηγοῦνται; πῶς ὃ᾽ ἐν ἡλίῳ καὶ πυρὶ θερἀαίνεσθαι; 

λουτρὰ μὲν γὰρ ἐδείχθη ψύχοντα τὰς τοιαύτας κράσεις, 
ἀπολύσει μὲν τοῦ καπνωδους καὶ λιγνυωδους, ὃ ταῖς θερ- 

μαῖς κράσὲσι συμβαίνει γεννᾷν, ὑγρύτητι δὲ ψυχούση τὰ 
στερεὼ διαβρέχοντα. πῖρ δὲ καὶ ἥλιος Ὀερμαίνει καὶ τού-- 

ἀἰΠεπιοπῖρας οοττερίΙ {απί, αιοπίαπι γνεταίιπι [οἶ]οεί 

Ί]]αε οοπιεἀπί, Ιίαά Ίάεπι εἰ Αἰμεπὶς απριισάβπι αςεοῖ- 

41[ε πονίπας, αμῖ οοἰιχηϊοίρις Ἰατβῖίες π]πηϊς [ε[α ἴπι-- 

ΡΙεγεγαΠ!. 

ΧΧΣΧΤΙ. 

ζαἰιάϊίοτί φμοᾷ οοπιε[µπι ε[, ἴπιμς τε[Γἰβεταιῖο, επιετίµς 

ἰάδογ, [οἱε, ἰρφπε, φε[ῖε, αε[ίνο 1ΕΠΊΡΟΥΕ, εοπἰγατἰο α- 

ἴεπι οεοπἰΓαγία. 

Ὑα]άε οα]άο παίητα τε[ΓΙβεταίΊοπεπα εἰ αᾳ.αε Ρροίαπι 

οοπάποεγε ἀῑοεραί εἰ Ῥγαείεγεα α]είοετε, που εβ α νε]ό- 

ππεηΙοσίρες εκεγοῖΙἰαἰτομῖρις αὐ[Ιπογθ, Ότο γῬαοίο Ιστ 

Ίοο Ίοςο, Ἡϊ ΠΟΠΗ ἱπίογργείαπίας, εχετοιίατί Ἰ]αρεί, 

4ιιο ραοίο 1η [οἱε εἰ αἆ 16πεπ οαἱεβεὸ. Ίαν Ῥαἱηοῖς 1ὰ 

βεηυς Τεπιρεγαίμγας [Πρεβετί πποπβταίαπι εβ, {αἱ]σίποβς- 

αιιε ναροτίραςδ «αιϊ {ετε 1π Ια]α5πιοάΙ Γεπιρεγαξιιγῖ αρ[σο- 

ἀαπί, ἀἰ[οαομα1ς εἰ [ομάϊ πιεπιρτῖς Ἠηϊά]ίαίε τείτίσε- 

τα 
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τοις ὁμοίως ἐσθής τε καὶ ὥὦρα Θερινή. λέγει ὃ᾽ οὖν ἐν τοῖς 

ἀφορισμοῖο ὧδε κατὼ μὲν τὰς ὥρας τοῦ ἦρος καὶ ἄκρου 

τοῦ θέρεος οἱ παῖδε, καὶ οἱ τούτων ἐχόμενου τῇῆσιν ἡλι- 

κίησιν ἄριστα διάγουσι καὶ ὑγιαίνουσι μαλιστα. τοῦ δὲ 
Θέρεος καὶ τοῦ φθινοπώρου µέχρι μέν τινος οἳ γέροντες, 

τὸ δὲ λοιπὸν καὶ τοῦ χειμῶνος οἳ μέσου τῇσιν ἠλικίῃσον. 

εἴπερ οὖν ἡ θερμὴ ἡλικία τοῦ χειμῶνος, ἡ ψυχρὰ δὲ τοῦ 
θέρους ἄμεινον, οὐκ ὠφέλειαν ἓξ ἡλίου καὶ πυρὸς καὶ ὥρας 
θερινῆς τοῖς ἐνθέρμοις φύσει γίνεσθαι νομίδειν αὐτὸν, αλλὰ 

καὶ βλάβην. καὶ τοίνυν τὸ κατα τὴν αρχὴν τῆς ῥήσεως 

εἰρημένον τὸ ἐνθέρμῳ δεύµενον ἔχειν ἑαυτῷ τι προσυπα- 

κουόμενον, τοι αράσει ἢ φύσει ἡἢ σώματι ἢ ἀνθρώπῳ, ὃ 

διὰ τῆς ἀντιθέσέως ἐγνώσθη, σώματι καὶ ανθρώπῳ Άε- 

λεγμένον μᾶλλον ο) κράσει καὶ φύσει. πάντως γὰρ ἂν εἶπε, 
τῇ ὃ᾽ ἐναντίᾳ (519) τάναντία, τὸ τοῦ Φήλεος γένους ἄρ- 
Όρον, τὸ τῇ προτάξας τοῦ τοῖς ἀθῥέσιν. γένοι ἂν οὖν 
ὁ σύμπας λόγυς τοιοῦτος' τῇ πολυθέρμω σώματι, διὰ μὲν 
τῶν βρωμάτων καὶ τῶν πομάτων ἡ ἔνδοθεν ψύξις οἰκεία, 

ταπία Ιγὶσαπά18; ἀσηῖς αὐίεπι εἵ [οἱ οα]είαοῖέ, Παϊίει εἰ 

νοβ]ς εἰ οπριας αεβίναπ,. Εί αρίε Πρίν 1π αρ]οτ][α]θ 

ια Ἰοᾳα]ίας: Τ6ππροτο ϱω]άεπι νετῖ εἰ εκίγεπια αεί[ίαίε 

Ριειῖ οἱ Ἠὶ6 αοἰαίο Ῥτοχίπηϊ ορίῖπιο ἀεραπί οἳ γοοίβιπιε 
ναιεπῖ, αε[ἰαίο Ὑεγο εἰ αιιοίαπΙΠο οπαάαπι ἰεπιςδ [6Π68/ 18- 

Ἠφιια ε]ὰς ραγίε εἰ Πϊεπιε ϱᾳμ] ππεῖας αείαίες αριπί, Πα- 

απο { οα]]άᾳ αείαθ Ἠϊεπιο, ΓΠηρ]άα Ὑ6γο αε[αίο γεοῖῖας 118-- 

Ῥεί, να]ἀάε οα]ἀοβ παίµτα ο [οἱ οἱ ἴρης εἰ αε[]ὶνο ἰεπι- 

Ῥοσθ ἨΟΠ πηοᾷο ἨΟΠ Ἰανατὶ, [εὰ εἴϊαπι Ιαεᾷ1 1ρ[απι ρμίατα 

ογεάεπάιμπα ε[Π. Ὑοκ εσο Ί]]α 1Π111ο [εΓπιοΠί Ῥοβία, οα- 

Ιιάϊοτι, αλουιιὰ 1ρΠ αἀάεπάππι ΓαδίπιειΗβί ροβα]αί, αι 

ἴεπηρεταίηχας αί Ἠαίιχγαε αιί οογροτί ααῖ Ποπηϊηῖ,  Θθεᾷ 

εο αποά ἵπ Ἠπο ορρο/[ῖ ρταεοιρίίας οοχρογί αἱ Ποπ] 

ΠΡΙ ϱ1απι [επρεγαίπχαε απῖ παίιχαο Γαρ]πίε]Ισεπάππι : 

οΠΙΠΙΠΟ επῖπα ἀἰχ][Πεί, οοπίτατίαε αιίεπι οοηἰταγία, {Γεπηὶ- 

ηθῖ 6επεγῖ5 αγΙοι]άπα {επιΙηΙΩΙ ΗΟΠΙΙΠΙΡΗ6, Ἠος πια[οα]Ι 

πηα[ομ]]ς αΠΙΕΡοΠΕεΠΦ. Τοία Ιδίίας Παγγαίο {αφ Γιοτῖί: 

οβάϊοχϊ οὐχρον1 Ῥεχ οἶρο ασο ροίϊοπες Ππίετίας χε[]ρειᾶ- 



ΚΑΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ αΤΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ: 309 
Εά. Οἶατι. ΙΧ. [28β8. 659. ] Ἐά. Ῥαΐ, Ῥ. (519.) 
βλαβιρὰὼ ὁ᾽ ἡ ἔξωθεν Θερμασία δι ἡλίου καὶ πυρὸς καὶ 
ὧρας θερινῆς καὶ ἑματίων, ἐν οἷς ἅπασιν ἡ ξηρὼ Φερμασία 

δηλοῦται. τὴν γὰρ ὑγρᾶν καὶ σύμμετρον, [ 630 } ὁποῖα τῶν 
βαλανείων, ψύχειν ἐδείξαμεν τῇ δυνάμει. πρόδηλον ὃ᾽ ὕτο 

τὰ συνήθη ταῦτα βαλανεῖα λέγομεν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀξὶ 

λόγοίς, ἔνθα μὴ προστίθεµεν ὑδάτων αὐτοφυώῶν Ἠ Θαλατ- 
τίων ἢ Θειωδῶν ἢ στυπτηθιωδών, ἐκεῖνα μὲν γὰρ ξηραίνευ 

τε καὶ θερμαίνει, οὐ Ψύχει, τῷ ὃ᾽ ἐναντίῳ φύσει σώματυ 

τὰ ἐναντία προσυπακοῖσαι πάλιν ἐνταῦθα δεῖ, τῶν μὲν 

ὠφελούντων τὰ ὠφελήσαντα, τῶν δὲ βλαπτόντων τὰ βλα- 

πτοντα, τὰ μὲν ὧσθ' αἱρεῖσθαν, τὰ δὲ ὥστε φυγεῖν. εὲ 

γὰρ τὰς πολυθέρμους φύσεις ἐδέσμασί τὲ καὶ πόµασιν ἐκέ- 

λευσε ψύχειν, τὰς ψυχροτέρας δηλονότε τοῖς ἐναντίοις ἀξιώ- 
σει Θερμαίνειν. καὶ μέντοι καὶ εἰ τὰς Θερμοτέρας φύσεις 

ἔλεγεν ὑφ᾽ ἡλίου καὶ πυρὸς καὶ θέρους βλάπτεσθαι, τας 
ψυχροτέρας δηλονύτι διὼ μὲν τούτων ὠφελήσεσθαι, διὰ δὲ 

τῶν ἐναντίων βλαβήσεσθαι δηλοῖ. 
--- 

{1ο οοπγεπίεης ϱ6[Π, πΠοχίᾶ Υετο οα]άῑία εχἰεγίοι α [οιε 

εἰ Ίσπο εἰ ἵεπιροτε βε[ῖνο εἳ γε[ηπιεηίϊδ, ααἴρας οπιπῖρας 

αγίάα σαλατίας Πσπὶβοαίατ, Ἠαπιϊάαπι  παπιµε εἰ πιεᾷῖο-- 

οΓεια, απα]ῖς Ῥαιπεοταπι ε[, Ῥοϊεβαίο τε[γίρετατο ἆες]αα-- 

νίπιδ. Ἰαπεῖ απἴεπι πο 1π 1Π5 [εγποπῖρας οοη/[αεία 

Ίαεςο Ῥαϊπεα Ιπίε]]ίσετε, ταξί Ώποῦ αΡΡροΠΙπιαδ 4αᾳπᾶγαπα 

Γροπίε πα[εεπᾶμπα αμὲ ππασίπαγηπι, απί Γαἱρµατεαγυπ, ααί 

αἰαπιϊποίαταπα, οαπαποφιῖάεπι 1]]αε Πεσαπί οαἱε[αοϊαπίφἁε 

εἰ που τε[Ἱσεταπίατ, Οοπίτατίαε αμίεπι Πβίαγαθ ΟΟΓΡΟΣΙ 

οοπίτατία τα Ἠο [μριπίεΙΙσετο οροτίεί, Ἰαναπίῖρας 

{αναηίῖα εἳ ποεεηῆβας ποεεηῆα, ϱα ομἶάεπι αἱ εἰσαπίατ, 

Ίμαεο νετο αἱ {αριαπίατ. Εἰεηῖπι {Π οαΙΙάΙογες παϊΐιαγας ο- 

Ῥϊ5 αο Ρο[Ιοπίβις τε[γίφεγατε Ἰη[ε, {πριάίογες οετίε οοΙΙ-- 

{τατῖῖς οα]είαοετε Ῥταθοϊρϊεί. Τίεπι { οα]άϊογες παίιγας α 

{οἱε, ἴσπε εἰ αε[αίο πηα]ο Ἰαρετί ἀῑσεραί, {πὶριάϊῖοτες αἱῖ- 

αἳε αἳ 5 Ίαναν, α οοπίταγιϊ Ιαε[ωτα 1πὶ Πριβοοί. 
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1δν 

ΛἈρώματα τὰ μὲν ταχέως κρατέεται, τὸ δὲ βραδέως. 

Ἰῆόνος ὧν οἶδα Καπίτων ἔγραψεν ἀντὶ τοῦ βραδέως, 

ἐναντίως τὴν λέξιν ποιήσας τοιάνδε. βρώματα μὲν ταχέως 

κρατεῖται, τὰ ὃ᾽ ἐναντίως. {ἡᾖ γοῦν διάνοια καθ ἑτέραν λέ- 
ε 2 ῃ ς δή Δ 3 / Π 3 / ] 

ιν Π αὐτή. τα γαρ ἐσθιόμενα διαφέρειν αλλήλων φησὶ, 
” Δ - ” ' 

τῷ τὰ μὲν ταχέως κρατεῖσθαυ ὑπὸ τοῦ σώματος, τὸ δὲ 
βραδέως. ακουστέον δὲ κρατεῖσθαι τὸ μεταβάλλεσθαι καὶ 

’ ὰ ! να ο Γη ” ; 
πεττεσθαυ καὶ προσιίθεσθαι καὶ ἐξομοιοῦσθαι τῷ σωµατι. 

τών δὲ κατὼ µέρος ἐδεσμάτων τινὰ μέν ἐστι ταχέως πεττύ-- 
µενα καὶ αἱματυύμεία καὶ ερέφοντα, τινὰ δὲ βραδέως ἃ ἐν 

τρισὶν ὑποῤνήμασιω, ἐν οἷς περὶ τῶν τῆς τροφΏς πναμίως 

διῆλθον ακριβώς ἅπαντα. 

ΧΧΧΥΠ. 

δατία αἰΐφμα φμίάεπι -οεἰεγίε υἰπομπιμτ, αἰίφμα ὉυεΓΟ 

ἑατᾶς. 

”. Θο]αφ εκ 5 ᾳπος πονῖ (αρίίο Ρτο Ίο νους, ἑαγάε, 

Γοη]ρΠῖ, οοπεγαγἰεν ογαϊϊοπεπι Ἠοο ραοίο Ἱπ[Πίμεις: οἶρα- 

ία αἰῖαιια απἶάεπι οε]ετ]ίεν νιποιπίἁσ, αἰηπα νεγο 60Π-- 

ἵτανίε, Ῥογγο [επίιεπίία Ἱπ πίταις Ἰεοίῖοπε ἑαάθιπ. ε[; 

ᾳπαε επίπι εἀαπίασ, ἀἰῄεγτε 6 ταίῖοπε 1πίες [ο Ἰπααῖῖ, 

ααοά αἰ]ᾳία οἱῖο α οΟΙροΓε [αρεταπίἁσ αἰφια ἴαγάθ, -- 

Ιεἱ]]σοπάαπι εί απίειι [αρεταγὶ, ος ε[ῖ Ἱππππίαγί, σοΠςο-- 

ααἱ εἰ αρροπί εἰ οογροτί Πππῖ]α «Πιο. «Θἰπραίογαπα ἰδίίας. 

οἵροσγαπι αῖ ααϊάσπι οἽίο οοποοφααπίατ εἳ 1π Γαη σα ἴποπι 

απμἰαμίαν εἳ παϊτ]αηέ, αλ νεγο Ἰοτά]αδ: Ύ.αθ ἵπ ἰχίρας 

οοπιιπεηἰαγ]15 Παρεπίιν, αδῖ 4ε απιεπίογαπα ΥΙπΙΡΙ5 ὁπιπῖα 

ἀλρεπίεν ρετ[εσμίαθ [απη, 



ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΣΤ. 

ΚάΙ Γ4ΙΗΝΟΥ ΕΙΣ 4ΥΤΟ ΥΠο- 

ΜΝΗΗΑΙ ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΣΤ. 

ζά. ματι. Γκ, [40.1 - . ΓΕ. Ῥαῇ, τν (519.) 

α 

[610] ΄ Σάρκες ὁλκοὶ ἔκ κοιλίης καὶ ἔξωθεν. δηλοῖ ἡ αἴ- 
σθησις ὡς ἔκπνουν καὶ εἴσπνουν, 

” 3 « ΄ Δ ’ » ’ .) 

ζλκειν εἰς ἑαυτας φησι τας σαρκαξ ἐκ τὲ κοιλίας καὶ 
. 3 . το, ῃ , Δ ελ -- ’ 
εζωῦθεν. ἐκ μὲν τῆς κοιλίας δηλονοτι τον ἐκ τῶν σιτίων 

3 - υ 5 .. ’ Σο ν Ἡ Ν 

τὲ καὶ ποτὠων ἆχυλον, υφ οὗ τρέφεται, ἑξωῦεν δὲ οὐκεῦ 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΤΙ5 ΕΡΙΡΕΜ. νι. ἘΤ 

αΔδΕΕΝΙΤΙΝν ΗΤΟὉΝΜ σοΜΝΕΝ- 

ὺδΗΙΟς ὉΙ. ους 1ο ΥΙ, 

ἀ, 

έως αιιγαοἰγίεει εω γνεπίγε εἰ επιγῖιΓεοι». δίρπῖ[ιοαὲ 

{εως φμοπίαπα επ[ρὶγαδίίε εἰ ἵπ[ρίγαδιϊε. 

Έναμειε αἆ [ε 1ρίας Ιπαμῖ σΒΥΠε5 οκ νεμίγε εἰ εκ- 

ἵπΙηζεει5: εκ νεηίτε αὐάεπι, 14 ε[ὶ εκ νεπίγΙοι]ο οΙΒογια 

Ροίίοημηςιο απάε μαϊχ]αμίασ {ποσυπι; εχἰτιη[ίοσαθ νετο 
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ὁμοίως' ἄδηλον ὃ᾽ εἴτε τροφὴν εἴτ αέρα λέγει. δυνατὸν 
μὲν γὰρ τροφὴν ἕλκειν τὰς σάρκας ὥσπερ ἐκ τῆς κοιλίας, 
οὕτω κᾷκ τῶν ἔξω μερῶν εἰς τὸ βάθος ἀντεπισπᾶσθαι. ὅν-- 

νατὸν δὲ καὶ τὸν αέρα, διὰ δὲ τῶν καθηκουσῶν ἀρτηριῶν 

εἰς τὸ δέρµα φἑρεσθαι πρὸς τὰς σάρκας, ἑλκόμενον ὑτ' αὐ- 
τῶν, ὃ καὶ μᾶλλον ἔχεται τῆς κατὰ τὴν ὕλην ῥῆσιν ἄκολου- 

Βίας, διαπεφωνηµένου δὲ τοῦ περὶ τῆς ὀλκῆς δόγματος. 
ἔνιου μὲν γὰρ τῶν [ὅ41] ἰατρῶν τὲ καὶ φιλοσόφων οὐδ᾽ 
ὅλως ὁλκὴν έφασαν εἶναι, τινὲς ὃδ᾽ εἶναι μέν φασιν, ἐν ταῖς 
σαρξὶ ὃ᾽ οὐκ εἶναι. τὸ γράφειν ὃ᾽ αποδείξεις ἁπάντων τῶν 
τοιούτων ἐν ἐξηγητικοῖς ὑπομνήμασιν ἀδύνατον ἔφην εἶναυ. 

πολλάκις τὲ γὼρ ἀναγκασθήσεταυ λέγειν τὰ αὐτὰ, πλῆθός 

τε καὶ μῆκος ὑπομνημάτων έσεσθαι μηδ᾽ αριθμηθῆναι ῥᾳ- 

δίως δυνάµενον, αλλ οὐδὲ τὸν τῆς ζωῆς χρόνον ἑκανὸν ἐθε- 
σθαι πρὸς τὴν τῶν Ιπποκράτους βιβλίων ἐξήγησιν, ἥτις . 

ἑκάστου δόγματος αἄεὶ τὰς ἀποδείξεις γράφευ καθ᾽ ἑκάστην 

ῥῆσιν. ἔτι τε τοῖς ἀναγνωσομένοις ὀχληρὸν τὸ, πρᾶγμα καὶ 
τοῖς πατασκευάσαι βουλομένοις τὰ ὑπομνήματα σὺν χρόνῳ 

ποπ Ίίεπι ΠωλΠίεν,.  Ἱποεγτίαπι ε[ αμίεπ αππεπίαπιπε 

ἀῑσαί απ αὔγεπι. Ρο[απί επίπι οάγπες αιεπιαάπιοάσιη εκ 

νεηἰτίοιι]ο αἰἰπιεπίαπα λαιτιαηῖ, Πο οἱ αὖ εχἰ]πιῖς ρατίῖρας 

1η Ῥχο[απάππα χονοσαγθ; Ροίεβ αἳ αἲγ ρε αγίεγίας αά οιι-- 

ἴεπι ρεχηοηίες αἆ οαγΠες Γευτὶ αὐ 1ρῇς αἰίταοίως, ΄ᾳαοά 

οἰῖαπι οπ]Πῖ ΥεΤΡογΙπα οομ[εχῖαϊ παρ οιαἀναῖ, Ύετιααι 

4ε αἰίγασοίΙοπε ἀεογείτιπι οοΠίτογετ/Γιιπι ϱε[ι, ἨΝοππ Πα επῖπα 

Ῥ]η]ο[ορ]ῖ αο πιεβϊοῖ {απάϊίαφ Ἱρίαπι [αρβα]εταπί, ἨΠοι- 

πυ]1 ε[[ε ααἰάεπι αβϊγπιαπί, [εὰ ἵπ οαγηϊίθαθ ε[ε περαπῖ, 

Οπιπίααι απίθα ταἰίοπθ ΊΠ οΟΠΙΠΙΘΗ{αγ]ἱ5 εχρ]απα!οσ118 

τεᾷᾷἱ ποη ρο[α ἀἰκίπιαδ: πα]ἰοῖῖε επῖπι εαἀεπι [αερία8 

τερείεγε ΟΟΡΕΓΕΠΊΙΣ, οοπιπεπἰατίαφαε ἵπ Ἰοπριπάίπεπι «ο 

παπά ποπ. Ῥαεπο Ιππιππεταρί]οπι εκογε[οετεηί,  Ουίπ 

ηθφθ απῖνογ[απ νιίαο ἴεμπρας αἆ Πρροογα[ἰ ΗργοἙ Ἱπ-- 

ἱεγργείαπάος {[αἱῖ9 ε[Ώει, {Π οιπἱαθᾳαο ἀορπια[] [επιρετ 1π 

απια]δεί ραγίῖου]α ο[επίοπες α[ετί ἀερεαπί: Ιεοιαγί8 

Ρταείεγεα πιο]ε[ία χε ο[[εί εἰ οοππηεπίαγία οοπιρατα(υγῖθ, 
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πολλῷ καὶ δαπανήμασἰ τὲ γραφήσεσθαι. βέλτιον οὖν ἔδοξεν 
ἐξηγεῖσθαι μὲν ἐν τούτοις τοῖς ὑπομνήμασυ τὴν διάνοιαν 

ἑκάστης ῥήσεως, ὕπερ ἴδιόν ἐστιν  ἐξηγητοῦ. ΄ προστιθέναι 

δὲ καὶ τὰς αἰτίας, ἐνίοτε τοῖς εἰρήμένοις ὑπ αὐτοῦ κατὰ 

τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἀποδεδειγμένων δογμάτων, αὐτὰ δὲ τὰ 
δόγματα μὴ κατασκευάζειν μὲν ἐνταῦθα, μόνον ὃ᾽ ἀναμι- 
µινήσκειν ἐν τίσιν δη βιβλίοις τῶν ὑπ ἐμοῦ γεγθαμμένων 
αποδέδεικται καθάπερ καὶ νῦν, ὅτε μὲν ἑλκόντων τὸν οὐἰκεῖον 

χυμον ἐφ᾽ αὗτὼ τῶν τρεφομένων ἡ πρὸς αὐτὰ γίνεται φορὰ 

τῆς τροφῆς ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμέων ὑπομνήμασιν 

ἀποδέδεικται. τὸ ὃ᾽ ἔκπνουν τε καὶ εἴσπνουν ὕλον τὸ σῶμα. 
διά τε τοῦ περὶ χρείας ἀναπιοῆς ὑπομνήματος καὶ τοῦ περὶ 

χρείας σφυγμῶν, ὧν ἓν μὲν τῷ προτέρῳ λεχθέντι τὴν 

χρείαν τῆς ἀναπνοῆς ἐδείξαμεν εἶναι φυλακὴν τῆς συμιμὲ- 

τρίας τοῦ κατὰ τὴν καρδίαν θΘερμοῦ. κατὰ δὲ τὸ περὶ 
χρείας σφυγμῶν τὴν καθ ὕλον τὸ σώμα μετριότηια τῆς 

Θερμασίας ἐκ τοῦ τῶν αρτηριών ἔργον φυλάττεσθαι. ταῦτ 

οὖν ἐστιν ἑκανὰ μόνα πρὸς τὴν τοῦ προτέρου µέρους τῆς 

Ίοησο ἔθΠΙΡΟΓΕ πιαρηίδηαο Γαπιῖρας οοπ[ογ]ρεγοπίηγ. Ὁ8- 

τας Πἱαφπε {οτε εχ![ηπιανΙ, { Ἱπ Η][οο εοπιπιεπἰατῖῖ ου]ι16-- 

ᾳπε Ρρατίῖ Γεπίεπί]απι εππο]εαγεπΙ, ᾳποᾷ εχρ]απα[ογ]5 ρτο- 

Ῥτίαπι πάπας εβ; ἸΠπίεγάιπι νοετο εἰ ἀῑοίῖ αΏ 1ρ[ο οα/[ας 

αλρῖ. ἀεπιοηβγαιϊ ῥΡ]αοῖῖ οοηργιεπίες αὐ]ίοεγειπι, 1ρί[α 

απίεπι Ρ]αοῖία Ἠοο Ίοσο ποπ αἀ[ίγπετεπι, [εά αμἱρας 1η Ἰ]- 

«Ότι οἰίπα α πε [οπἱρίϊς α[[εγία {αεγίιπί, ἰαπίαπι 1 ΠΠΘΙΠΟ-- 

χίαπι ΤΕΥΟΟΑΓΕΠΙ, ααειπαάπιοάυπα εἴ πΙΠο [αοθιη. 15 επΊπα 

απαε πιἰτμπίατ, αᾱ [ο ρτορτίαπι [πουμπα αἰίταπεπίίρας, 

αἆ 1ρία πιονετί απιεπίααι 1π οοηπηεηίαγ]] ἆς ντι 1ιᾶ- 

{ωτα]ίρας ἁι[ραίαίαπι εί, Ἐκ[ρίταρι]ε νετο αἴφμε 1Π[ΡΙΥ8-- 

ΡίΙε οπιΠε ο«οτρας ε[ε, Ἱπ οομπιεπίαγίο ἆε [α [ρίταιαϊ 

εἰ ἵπ Ἰρε]]ο ἆ4ε α[α Ῥα]αππι ερίπιας: 1 Ῥτίογο απίἆθπα 

υ(αἴεπι Γρίγαἰ]οπῖ ε[ῇε ἀεο]ατανίπιι, αἱ οογῖδ οα1ος 

πηοδεγαίας [εγνείατ; 1π Γεομπάο νεγο, ἵΠ Ιοίο ΟΟΙΡΟΤΕΘ οᾱ- 

]οτῖς πιεἁἰοσγ]ἰαίεπι αγἰεγΙαταπη ορετα οὐ[ιοβ]σῖ, Ἠαεο 1[α- 

απο [ο]α αραπάο βπί αἁ Ργιοτῖδ γεγροσαπα ΗΙΡΡΟΟΓΔΙΙ9 ραί- 
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ῥήσεως ἐξήγησιν. ἐπὶ δὲ το δεύτερον αὐτῆς Πδη μειέλθω- 

µεν, ἐν ᾧ τὸ δηλοῖ ἡ αἴσθησις, ὡς οὐ κατὰ συνήθειαν 

οὔθ) “Ἱπποκράτους οὔτε καθύλως Ἰλληνικῶς ἑρμηνευύμενο», 
ἐπηνορθωσαντο δέ τινες, οἱ μὲν κατὼ δοτικὴν πιώσιν αἲ- 
σθήσει γράψαντες, ἵν ᾖ τὸ λεγόμενον ὑπ αὐιοῦ τοιόνδε" 

ὁηλόν ἐσιι τῇ αἰσθήσει ὡς ἔκπνουν καὶ εἴσπνουν εἴη τὸ 
σώμα τᾷ ζωῳ ὅλον, ἐπενηνέχθαι δὲ τούτοις τὸ σάρκες ὁλκοὶ 

ἐκ κοιλίας καὶ έξωθεν ὑπὸ τῆς αἰσθήσέως μαρτυρούμένον, 

ὕπερ ταύτόν ἐστιν τῷ λέγειν, ὑπὸ τὼν ἐναργώς φαινομένων 
ἡμῖν διὰ τῶν αἰσθήσέων. ἐδιωιτῶν γε μὴν ἐνίων ἤκουσα 

Θαυμαζόντων τὸ συμβὼν αὐτοῖς ἐπὶ τοῖς τῶν ποτίµων ὑδα- 
Ίων λουτροῖς. έμπροσθεν γὰρ ἐξ ἠλίου Οερμοῦ καὶ ὅδοι- 

πορίας ἥκοντες αυχμηρόν τὰ τὸ. σῶμα καὶ τὸ στόµα Σξηρό- 
τατον ἔφασαν ἔχειν, ἁμηχάνῳ τὲ δίψει συνέχεσθαι, μετὰ 
δὲ τὸ λουτρὸν ἄδιψοί τε γενέσθαι καὶ τὸ σῶμα σχεῖν ὑγρόν. 
ὁμοίως δὲ αὐτῷ καὶ τὸ σύμπαν σώμα µαλακόν τὲ καὶ ὑγρὸν 

ἀπεργασθῆναι, Ἱὸν ἔμπροσθεν αὐχμὸν ἀποθέμενον. ἔνιου 
δὲ καὶ σαφῶς Ἰσθῆναι τοῦ σώματος ἔφασκον, ἕλκοντος εἰς 

ἵἴοι]αε εχρ]απαίΙοπεπῃ. ΑΔά Γεοππάαπι Ίαπι ἀεγεπίαπιας, 1π 

αμα 1λμά, [ρπίβοαι [επ[μςν πεφιαο Γεομπάαπι ΗΠἱρροοταί[ἶθ 

ΙΩΟΝΕΠΙ, Ἠεφὰθ ΟΠΙΠΙΠΟ [εοαπά πι Οταεσαπι ]οομίίοπεπα 

ἀῑοίμπα ει, : Ὀπάε αἰἰααῖ οαβϊσαηίεδ 1π ἀαϊνο οα[α ρτο- 

{α]οταπί [επ[ωὶ [ογἱρεηίεθ; πῖ αιιοά αἈ ο ἀῑοῖίμν ίαιε βἱ: 

Ῥεν[ρίοααπα. Γεη[αϊ εβ. οί απ]πια] οοχριιδ οκ[ρἰταρῖ]α 

ο([[ε αίφιιο Ιπ[ριχαβί]ο. Αίαιθ Ἰί ἀεϊπάο Παρ]οίίας λα, 

οαΓΗε5 αἰἰγασίγῖσες οκ νεπίχο εἰ οχἰίη[εοις, Γεη[α 1ε[ίε 

οοπΗγιπαία σα, αιιοᾷ 1άθπι ο[ι. 4ο Π ἀῑοετοί, αἳ 16, 41αθ 

ονἰἀεπίες {ομβρας ποβνί αρραγεηί. Νοππι]]ο Ρ{ο[εοίο 

νι]ραγες αιϊνί, αιμοὰ 1ρ[5 εκ ροίαρίΙαπα αφπαγάῃ Ῥα]ηοῖς 

αοοϊἀεχαί αἀπιϊταπίθεν,. Ρνία5 οπῖπι ρε; Πασναπίοσι [οἱεια 

οοµ{«οἰο 1ΐπογο ἀοπιαπα τενεχΠ [απα]ίάαπα. οοΓρᾳς οδᾳθ 

αγἰά1 {ΠΠ [ο Παβογο ἀἰσεραπί, Ἱθο ποπ εἳ αγάοπἰα[ππια 

ΠΠ ογιοίαγ]: -αᾱ Ἰαναίοπαο αμίε Γι εκ[ιοίαια εῇε, 

οϐ Ἰηθοία!α πι ραγ]ίογαιιθ. οοτραθ ἰοίαπι Πιο]]ο αἴηιια Ἰι-- 

από πηι αΠορίΙΙΑ Ῥνίογεπι ἀερο[ι[[ο [ᾳπα]οτοπι [αἰεραπίας. 

ΑΠἱ νετο οἱ ἵη [ο] οογρας [αιμα αἆ ἄθααπι αἰαμετο 1- 
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ἑαυτοὺς κατὰ τας δεξαμενὰς ὕδωρ. τοιαῦτα μὲν οὖν τινα, 
ἅ καὶ τοῖς ἰδιώταις φαίνεται, μαρτύρια τοῦ δόγματος ἐξ 

αἰσθήσεως λαμβανύμενα. τινὰ ὁ᾽ ἐκ λογικωτέρων ἀποδεί- 

ξεων εὐὑρίσκεται τοῖς ἰατροῖς, ὧν ἐστι µία καὶ ἣν ἐφεξῆς 

αὐτὸς εἶπεν, ἦν γνωσεσθε κατὰ τὴν ἐχομένην ῥῆσιν. εἰς 

γὰρ τὴν προκειμένην ἀρκέσευ καὶ ταῦτα, δυναµένων ἡμῶν 

ἐκ τῶν ὀρθωῶς εἰρημένων φωρᾶσαυ τὰ κακώς τοῖς ἐξηγηταῖς 

γεγραμμένα. 

[542] (550) ᾿Ενθερμότερον Φφλέβριον αἵματος πλήὔει 
ἀνίσχευ τὸ καυσώδες καὶ εὐθὺς ἀποκρίνευ. 

Φλέβιον ἐνθερμότερον ἀκουστέον ἐστὶ τὴν ἀρτηρίαν, 
ὁμολογούντων ἁπάντων τῶν ἐξηγησαμένων τὸ Γπποκράτεια 

βιβλία «φλέβας οὐχ. ἐπὸ τούτου μόνου, ἀλλὰ καὶ πολλῶν 

ἄλλων παλαιών ὀνομάδεσθαι καὶ τὰς αρτηρίας. τοῦτ οὖν 

ἀπῬτίαπίες Γε ρετεερίε αΠΠγπιαγιαΠ!.  Ἠαεο [αη6, αιιαε νε] 

ΙΠΠρεΓΙ{15 ρα[οπέ, ἀεοτε[ῖ [ε[μπιοπῖα αἲ 1ρ[ο [επί αοοερία 

Γαπί: αἰίαια γετο εκ {[αρι]οτίριας ταοηῖρας α πιεά]οῖς 

Ἰπνεπία [απε, αµάγαπα Ώπα αἱ 1]]α ε[ῖ, αμ απι 1ρ[ς Ρο[ιετίι8 

"ΦΠετί, ο παπα 1π ΓεηαεπΙΡιας νεγρῖς οορπο[οείϊθ.΄ ἵΝαπι 

αἆ Ρτοροβία Ιπίε]]]σεπάα εἰ Ίιαεο [αἱ] [απί, ποβίφ εκ τεοίθ 

ἀῑοί]5 εἰ Ῥτανε αὐ εκρ]απαίοτίρις [ορία ἀερτεπεπάεγε 

να]επΡας. | 
΄ 

Π. 

(αἰίάίογ υεπι]α /Γαπρμιπῖς πιμ[εἱεμάἰιε επιµ[έμπι ΡΓΟΕΓΕαΕ. 

ἐἐἱσφιιε Γεοεγηῖε. 

Ρει νεπι]απι οα]άΙοσοπα ατίοτίαπη 1ΠΙε]ΗΡΙίο, οπιπῖΡιΙ8 

ΗἱρροοταϊΙοογαπι ΗΡΓΟΤΙΠΑ Ππίεγργοίρι5 νεµᾶ6 Πο 4ἳ Ίου 

{ο]ο, Γεά εἰϊαπι α τη]{15 αἱ νείἰετῖριας εἰ αγίετῖας αρΡρε]- 

Ἰαγῖ, οοη{ἱεμί1 δι. Ἠαεο Ισίας, Ἰηπησί, γεπαία [απραϊη]5 
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φησι τὸ φλέβιον, τὸ τοῦ αἵματος πλήθευ Θερμαινόμέγονν 

ἀνίσχευ τὸ κανσώδες καὶ ἀποκρίνει. καυσῶδες δὲ λέγων τὸ 
γεννωμενον ἐκ τῆς Θερμασίας, ὕπερ οἷον λίγνυς τίς ἐστυ 

τοῦ θΘερμαινομένου, χυμοῦ σφοδρύτερον. τοῦτο ὃ᾽ ὡς ἂν 
Θερμὸν τῇ κράσευ καὶ λεπτὸν ὑπάρχον τῇ συστάσει, ῥᾳδίως 

ἀποκρίνεταυ. ταύτην ἐγω νομίζω πιθανωτέραν εἶναι τὴν 
3 / 3, - Δ 3 Δ ή ] -” ς /΄ 

ἐξήγησιν, είπερ }δ δει τὸ αληθὲς ἅμα καὶ τοις Γπποκρα- 

τους δόγµασιν ἀκόλουθον ἔχειν σκοπόν' ὅτι μὲν οὖν αἆλη- 

θές ἐστι τὸ νῦν εἰρημένον ὑπ ἐμοῦ δόγμα δἐδεικταυ μὲν 
3 - ω ῃ 3 ” Γ ῃ ο Δ ο 

καν τῷ περὶ χρείας αναπνοής, δεδεικταυ δὲ καὶ δια του 
-” Ν - - 5’ 

πιρὶ χρείας σφυγμῶν. ἐν μὲν γὰρ ταῖς εἰσπνοαῖς, ἂς διά 

τε τοῦ στόματος καὶ παντὸς τοῦ δέρματος ἴσχει τὰ ζώα, 

διττὴν ἀπεδείξαμὲν ὠφέλειαν γίνεσθαι, τονοῦσθαυ μὲν ἀξὶ 
ἐμψυχόμενον τὸ ἔμφυτον θΘερμὸν, ὅπως μὴ διαφορηῦὲν 

3 / 3 / εν 3 - ὴ 3 « - 3 

απολοιτο, καὶ µαλισθ Όταν αυξηδῇ ποτὲ καθ ΏΊντινουν αἰ-- 

τίαν. ἐπεγείρεσθαυ δὲ καὶ ιῥώννυσθαί ποτε βαρυνόμενον 
ὑπὸ πλήθους ὕλης ψυχρᾶς, ὃν τρὀπον καὶ τὸ πῦρ ἐν τῷ 

, μ ή . 3 - ’ νά ς 

ῥιπίξεσθαυ. καὶ µέντου παὶ αὐτὴν αὐτῳω τῆνδε τὴν διπλῆν 

πι] πάπα Ἱποα]οίσοπς, οχαΠαπα Ῥρτουγοαί εί Γεοεγπῖΐζ: 

οχιι[ίαπι ἀἱσθεπς αιιοά εκ οα]οτο βὶρπίατ, αοά [αοοῖ γε- 

Ἰοπιεπίϊας οα]είαοίΙ ἵαπαιαπα Γά11ρο απαεάαπα ε[ί; τά νετο, 

πἱροίο παΐατα οαάσπι εἰ οοπ/ι[απίῖα ἵεπας, {αοἴ]ε [εοθγπῖ-- 

{ππ. Ἠαίο εσο ῬΡτοραβΙιοχαοπι εχρ]απαϊίοπεπα ε[ε ἆπσο, 

Πᾳπίάεπι οροτῖεαί ναγιπι ΠΠ] εἰ Ηἱρροογαίῖ ἀεογεῖῖς 

οοΠ[ΕΠΙΑΠΘΙΙΠΙ Ἠαβοτο ρτοροβίαπ. Αἲ ῬΡἰαοϊαπι πυπο α 

ποΡίβδ. πιοπιογαΐαπι Υεταπι ε[]ε, 1π οοπιπιεπἰατϊς ἆᾳ υ[α 

Γρίναπάϊ εἰ ἆο αἴα ρα][απαι ἐγαδίαπι εΏ,  ὙΝαπα 1Π[ρίγᾶ- 

1ἱοηθ «4Ἡὰ Ῥεχ ο5 6ἱ Ρος ΟΠΙΠΕΠΙ οιίεπι απ]πια]ία πἰπηίας, 

ἀαρ]ίσσπα οαρῖ αλ ἰαίοπι ο[ιουάΙπηας, τοβογατί απάθεια [επι-- 

Ρετ τε[ρεγαίαπι Ππβίππι σα[ά σπα, πί πα ἀϊ[πραίαπι Ιπίθγεαί 

οἳ μπαχίπιο ααάππ εκ ο μα]ρεί σαυ[α αἀαποίαπα εβ; εχοἰἰαγί 

αιίεπι εἰ να]επίῖας τεάαΙ, { αιπαπἆάο [πὶσῖάαε πιαϊοτῖαε 

η] Πἰαάίπε στανείατ, αἀεπιαάπιοάαπι εἰ Ισηῖς νοπ[]αίῖοπε 

αοοοπἀίασ; απΙΠ εἴίασι οί Ἠαπο ἀἀρ]ίοθπι πιοίσια ἀρ[ί Ῥτο- 
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κίνησιν, οἰκεῖόν τε καὶ σύμφυτον εἶναι γυμνάσιον εἰς εὐιο- 

νίαν ἆγον. αὕτη γὰρ χρεία τε καὶ φύσις γυμνασίων ἐστίν. 
ἐπεὶ τοίνυν ἔμπροσῦθεν εἰπων ὁ “Ιπποκράτης, σάρκες ὁλκοὶ 
καὶ ἔξωθεν, εἷι ἐπὶ τούτῳ προσθεὶς, ὡς ἔκπνουν καὶ εἴσ- 

πνουν ἐοτὶ τὸ σῶμα. τῆς μὲν οὖν εἰσπνοῆς αὐτῆς τὴν 
γένεσιν καὶ τὴν χρείαν ἐνεδείξατο δια τοῦ σάρκες ὀλκοὶ, 
περὶ δὲ τῆς ἐκπνοῆς οὐδὲν εἰπων εἰκότως ἐν τῇ νῦν προ- 
κξιμένη ῥήσει περὶ αὐτῆς διῆλθε, ἐπὶ τῶν αρτηριών ποιη- 

σάμενος τὸν λόγον, ὄντα μὲν κοινὸν καὶ πρὸς. τὴν Μαρδίαν, 

αμυδρότερον δὲ φαινόμενον. ὅτι δὲ κοινός ἐστι δῆλον ἐν- 
Θενδε, διὰ τὴν ἔμφυιον Φερμασίαν ἐδείξαμεν γεννᾶσθαι τὸ 

λιγνυῶδες περίττωµα κατα τὸ αἷμα, καὶ μάλισθ ὅταν ᾖ 

Θερμότερον. αἀποκρίσεως οὖν αὐτῷ χρεία δηλονότι καὶ ταύ- 
την ἡ φύσις ἐτεχνήσατο, τοῖς μὲν ἐκ τῆς καρδίας ἐκκριδη- 

σοµένοις διὰ τῆς ἐκπνοῆς, τοῖς δὲ καθ ὕλον τὸ σώμα διὼ 

τῆς τῶν αρτηριών συστολῆς. τὰ μὲν οὖν ἐκ τούτων τὲ καὶ 

τῶν φλεβών, ἐδείχθησαν γὰρ αὐταῖς συνανξστοµωμέναε, διὰ 
τοῦ δέρματος ευθέως ἐκκρίνέται τῇ συστολῇ τῶν αρτηριών 

Ῥτίαπα παίαχα]επιααε εχογοΙίαἴοπεπα ε[Πε ε]ας ντος 1π[ίαιι-- 

ταηῖεπι, Ἴπεο επ]πι ε[ εχογοΙἰαΙΙοΠΗΠὶ παίατα οἱ πἰτ]1τας, 

Ῥο[ίᾳαπι 1ρίίας απο Ικ1ί Ηιρροογαίαςδ, οἄγηες αἰίτασιγ]ος 

εκ νεπίγε εἰ εχἰτίη[εοαςδ, ἀεϊπάο Ἰπῖο αἀ]ίοίεης, εκ[ρίτα- 

Ῥι]ο εἰ ἹΠ[ριταβί]ε ε[ε οοχρᾳς, Ππ[ρίταΠοπῖς αΙάεπι 1ρίι8 

οτίαπι εἰ πἰ]ίαίεπι ρετ Ἰ]]ιά ἹπάϊιοανΙί, οπΓηες5 αἰἰγαςίτί-- 

ες, ἆοε εχ[ρίταίῖοπα ν6γο πλ] ἀῑκΙι, Ίατε 1Π Ῥτορο[είβ 

νετρ]ς αρίί16 πιεπηϊηϊξ, ἄε αγἰεγ] νετρα [αοΙεῃς, Ύµαθ εἴ 

οογἀϊ οοπΙπππηΙα [απῖφ Ἰοεί ορ[ουτίογα ἆς 1]]ο γιἀθαπίτχ. 

Οοπιππππεπα αμίεπι Ἠάπο [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ε[ε Ἱπάε Ρραιεῖ ΑΡ 

1Πῃίο οαἱ]άο {αΠρβίπο[απι εχογεπιεηπίμπι ἵπ ΓαΠδΗΙΠπε ογεατὶ 

ἀἰκίπιας, ἂο ΡοἱΙἹαναπα ᾳπαηάο ει οαάῑοτ, [ιά ἰδίίασ 

εχοεγηϊ ορι5 ει; εἰ 1 4ποφαε παίιγα πιοῖα ε{ί, Ύωαε ἃ 

οογζε εκρε]ἰεπάα [απί, ε[]αιίοπο Ργορε]ίεῃς; 4αθ νενο αὓ 

υΠΙνεγΓο ἴεπιροτο Ῥεν ἀΤἰεΓΙΑΤΙΗΠΙ οοπιρτε[Ίοπεπι, εχο]α- 

4εης. Επ]ριποία αριίαγ ρατίῖπη εκ 15 εἰ εκ νεπῖδ, οἱεΠ-- 

{αι εβ επῖπι 1πίει 1ρ[α οοπηπηηία ο[ίο]α ΙΠπίετε[ε, Ρεντ 

ουίεπι ααπι Ρεϊπιππα αγἰεγῖδ οοπιργε[ῇ5 εχο]αάυπίας; ῥατ- 
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ἐκθλιβόμενα. τα ὃ᾽ ἐκ τῆς καρδίας ὁ πνεύµων ὑποδέχεταν 
πρότερος οἷόν τι ταμιεῖον τοῦ πνεύματος αὐτῇ παρεσκευα- 

σµένος, ἑλκούση μὲν ἐν τῇ διαστολῇ, ἐκπεμπούσῃ δὲ ἐν ταῖς 

συστολαῖς. αὕτη μὲν ἡ ἡμετέρα γνώµη περὶ τῆς προκειµε- 
γής ῥήσεως καὶ δειχθήσεταυ μικρὸν ὕστερον ἡ ἑξῆς αὐτῇ 

γεγραμµένή φυλάττουσα τὴν ἀκολούθειαν καὶ πρὸς ταύτην 
μὲν αὐτὴν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὴν προτεταγμένην αὐτῆς. 

ὕσοι δὲ περὶ καύσου γενέσεως ὑπέλαβον αὐτὸν ἐνταῦθα 

ποιεῖσθαυ τὸν λόγον, πρῶτον μὲν εἴασαν ἐλλιπῶς εἰρημένον 

τὸν περὶ τοῦ σάρκες ὑλκοὶ λόγον. οὐ γὰρ ἕλκουσι μόνον 

εἰς ἑαυτὼς τὸ οἰκεῖον, αλλὰ καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον ἐκκρίνουσο. 

τοῦ μὲν οὖν ἕλκειν ἡ χρεία προδηλο- [5195] τέρα, ιοῦ δ᾽ 

ἐκκρένειν ἀθδηλοτέρα, καὶ δεῖταἰ τινος εἰς πίστιν λόγου. μὲ- 

ταβώμεν οὖν ἐπὶ τὴν ἐχομένην ῥῆσιν ἤδη συντελοῦσαν τυ 
καὶ αὐτὴν, ὡς ἔφην αρτίως, εἰς δίακρισιν τῆς ἀμείνονος 

ἐξηγήσεως. 

πι εκ εοτᾷα ΡΙΙΠΙο ῥργίος Γα[οιριε, α αἱ 1ρΗ, απππι φπ- 

ειπα ἀῑ]αίαίαν, αἰἰταμοπίϊ, απ νεΓο οοπιρ πια, εκ- 

Ρε]]επῖ, ἵαπφπαπι αποάἆαπι [ρίγίας Ῥγοπιρίπαγήπι Ῥίας- 

Ραταίις ε[ι, ΊΆεπιρο µαεο εβ ποβῄτα 4ε Ρτοροβ![19 νεγρῖφ 

Γοπίσηίϊῖα αἱ [οᾳιοπίῖα νετρα 9 1ρῇ9 ας Γαρεγίονίρας οοΠ-- 

ποχα ο[[ο Ρραυ]ο ροβ οβεπάαπι, Ομίοππαιπε αιίεπί Ἠοο 

Ἴοεο ρ[απι ἆθ αγ εμῖς Γερτῖς ογία ]οᾳαῖ ογεάιἀθειη!ί, ῥρεῖ- 

ΠΠ ϱΠΙάθπι ΓΘΓΠΙΟΠΕΠΙ ἆο θα ῥρατίθ οαΓΠες αἰἰγαςίογίας, 

Ιπρογ[εοίε ἀῑοίαπα γε]φπεγπῖς Ἠοπ πποάο ευ]αι ΠΟ ο0η-- 

νοηῖεης αἰἰγαμιπῖ, Γεὰ οἴἴσιι αΠΓεηαα αὈ]οϊαηί. Αἰἰγαοπάἱ 

ααἰάσπα τα λίας εν]ἀεπ[ίος, αρ]ἰοῖεηαί νογο οἳ οχοθγηεη(ἱ 

Ἰσποί]ου ε[ὶ εἰ αἰἴαπαπι ταίοπεπι αἆ Πάεπι ογα1οπ] Γαοἱθῃ-- 

4απι ρο[]αῖ, Ώε[οεπάαπις {ρῖίαν Ίαπι αἆ Γεφπεηίεπι ραΓ-- 

επι, Ύ1ιαε εἰ Τρία, αί ἀπάμπα ἀῑσεραπι, αἆ πιεογεπι εχ- 

ΡΙαπαιίοπεπη 1Π{εγπο[οεπάαπι αλἰᾳαἰά {αοἲ!, 

------ 
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7. 

Καὶ οἷσι τὸ μὲν πῖον, χολὴ ξανθὴ, τὸ ὃ᾽ αἷμα μέλαινα. 

᾿4ναμνησθῆναι χρὴ περὶ τῶν δύο δυξὼν τῆς προέξη- 

γουμµένης ῥήσεως. ἡμεῖς γὰρ ἐλέγομεν αὐτὸν ἐπιδεικνύναυ 
τὴν χρείαν τῆς διαπνοῆς, ὀνομαξομένης οἵτω τῆς ὃν ὅλου 

τοῦ σώματος ἐκ τῶν αρτηριών εἰς τουκτὺς φορας τοῦ πνεύ- 

µατυς, ὥσπερ τῆς δια τοῦ στόματος ἐκπνοῆς. ἔνίου δὲ περὶ 

καύσου γενέσεως ἐνόμισαν εἶναι τὸν λόγον, ὁἷς οὐ πάνυ τό 
μαρτυρεῖν έφαμεν, τὸ ἀνίσχευ τὸ παυσώδες καὶ εὐθὺς αἆπο- 
κρίνει. μήτε γὰρ ευθέως αποκρίνεσθαι κατὰ τοὺς καύσους, 
ἅπερ αὐτοί φασι δὲ ἐμέτων Ἠ τῆς κάτω γαστρὸς ἐκκενοῦ-- 

σθαι, µήτ αἄναγκαῖον εἶναι προσκεῖσθαἰ τι τῶν τοῦ καύὐσου 

συμπιωµμάτων τῷ περὶ τῆς γενέσεως αυτοῦ λόγῳ, τὴν δ᾽ 
μέτέραν ἐξήγησιν ἀμείνονα τῆσδε φαμὲν εἴναιν πρώτον μὲν 

ἐκ τοῦ τῶν ἐγκλημάτων τούτων ἐκτὸς εἶναι, δεύτερον δὲ 

κῴκ ο τὸ ὀύγμα πᾶν φαἰνεσθαι διδασκόµενον ἐν τῷ λόγω 

1Π. 

Έι οιἰάεπι ρίπριε, δί[ἱς ανα; φίδι υετο [απριϊς, αἴτα. 

ας Τα Ῥτοκίπιο εχρ]απὰία ραπίο ἀἄπαγαπι ΟΡΙΠΙΟΠΙΙΠΙ 1ηθ- 

τη]η][[ο οροτίαεί, Ἠος οπίπα ἀῑκίπιας Ηἱρροοιαῖειι 4 1ῇΠαί1ο-- 

π]5 πμ αἴθπι ἀεπιοπ[ίταγε; ρετ ἀῑ[ιαίίοπεπι αὐἴεπα 1Πίε]- 

Ηαί [ρίγα Ῥος ἰοίπα οοὔραδ εκ ατἰεγ]δ επιαΠαίΙοπεΠῃ, 

Ποιί οτγο {αοίαπι εκ[ρΙταβΙοπεΠα Υοσαµδ. ΝοπΠ]Η νετο 

4ε ατάεπί] {ερτῖ ορία [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ε[αο ριϊαγαπέ, ααἱρας 

ΠΟΠ αἀπποάμπι Ίανεγο 1]]ιιά ἀἴοεβραπα, οτεαί εχιαπι εἰ 

Ί]]σο εκοεγηῖῖ: Ἠεπε δΠΙπι Παπ Ιπ Πα «εα εχοεγη], 

4ι1αθ 1ρᾷ νοπηῖία αιί Ῥοι [εάεπι ενασιατὶ ἀῑομηῖ, πειθ 

ε[[ο πεοε[Τε αἰἰφπῖά αγἀοιιῖ Γευτὶ [Υπηρίοπηαία 1π [εγπιοΏθ 

4ε εἶμς οτί τεοεη[ετ, Αί εκρ]απαίοηθπα πο[γαπι Π1θ- 

Ἱοτειπ ε[[ε ἀε[επάϊίαιυφ, ῥτίπιαπι φπ]άσπα φαοά 1 οσ]πα]- 

παΙοηῖβιις οαγεί; [εοιπάο Ίοεο απο Ἱπ Ἠου ΓΕΤΙΠΟΠΕ ΟΠΠΠΘ 

4ε ΓρΙγΗιι5 ΙΠίτο {οχ8δᾳϊι6 πιοίΙοπε ἀεοτείαπα ἱγαδιίαα οἷ]ε 
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α » ελ 3 » τι” , 5” 

περὶ τῆς εἴσω τὲ καὶ ἔξω φορᾶς τοῦ πνεύματος, ἣν ἀπὲ- 
ς ες ” 

δείξαμεν ἐν πιοῖν ἠἡμειέροις ὑπομνήμασιν, οὐ μύνον ἐν ταῖς 

διὼ τοῦ στόματος ἀναπνοαῖς, αλλα καὶ ταῖς καθ ὕλον τὸ . 

σώμα διαπενοαῖς γίνεσθαι, τινῶν μὲν ἕνεκα γἐνέσεως πνεύ- 
µατος ψυχικοῦ, καθαπερ σκληπιάδης, ἐνίων δ᾽, ὡς Έρα- 

σίστρατος, οὐ τούτου μόνου, ἀλλὼ καὶ ζωτικοῦ, τινῶν ὃ᾽ 

ἕνεκα Ὀθρέψεως τῶν πνέυµμάτων τούτων τὰς εἰσπνοὰς γἐνὲ-- 
- 3 ϕ 

σθαι λεγόντων, απορουμένων ὃ᾽ ἓν τῷ τὴν χρείαν ἀποδι- 
΄ . -” κ ς ΄ ιο 

θόναι τῆς ἐκπνοῆῖς ὁ {πποκρατης, ὡς ἐδείξαμεν ἐν τοῖς 

προειρηµένοις ὑπομνήμιασιν, αληθῆ χρείαν οὐ μόνον τῆς διὰ 
τοῦ στόματος ἐκπνοῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς καθ ὕλον τὸ σώμα 

διῆλθεν ἐν τῷ προκειμένω λόγῳ. τοὺς δ᾽ ἐξηγησαμένους 
. Ὀ Ὠ 5 

3 , οᾱ ” 
ἑτέρως µέμψασθαυ δίκαιον, ἐπιλανθανομένους τίνος ἐξηγοῦν-- 

, 3 ν Ἂ 3 ” 5 - Υ 4 
ταυ βιβλίον. οὐ γαρ ἂν εἰς ἄλλων ανδρῶν ὑπέσυρον τὸ 

δόγμα, τὴν ἀκολουθίαν ἀπολιπόντες ὦν /πποκράτης Ίβου- 

λήθη. σαφῶς γοῦν εἰπόντος αὐτοῦ τὰς σάρκας ὀλκοὺς ἐκ 
11. ο) ’ . θα 

κοιλίας καὶ έξωθεν, ὃ διαφέρει πάµπολυ τοῦ νοµίδειν, τῇ 

πρὸς τὸ κπενούμενον ἀκολουθίῳ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἀνάδοσιν 

οοη[ρ]οΙίατ. Όυαπι πιοϊίοπεπα Ἱπ φπ]ρακάαπι ποβῖ5 οοπι- 

ΠΙΕΠΙαΓΙ5 ΠΟΠ [οἱ Ῥες οτἶ γε[ρίγαῖοπεπι, [ο εἰἴῖαπι 

Ρεν ἀῑ[]αίϊοπεπι α ἰοίο οογροΓθ Πετί εκρ]απανίπιαδ, Ἠο-- 

πη]]1 απἰάεπι οαι[α ρίγα απ]πια]]ς ϱεπεταπάϊ, αἱ ἀῑκίε 

Α/οιερίαάες; αήθικάαμα γετχο, πί Εναββταίαδ, ποῦ Ἰα]ας 

ἰαπίμπη, [εὰ εἰἶαπι νΙῖα]Ιδ; αἰῑῖ ρταείεγοα [ρϊπίααπι 1ῇο-- 

ΣΠΑ αἱεπάογαπα οα[α Ἰπ[ρ]γαοηοιη Πετὶ (ἱοεπήραδ, εκ- 

Γρ]γα]οπῖ5 αμίεηι Ἠ(απι τε[εγγτε ἀἁμριαπίίρας, Ηρροογαίθδι 

πί Ἱπ Ργαείοις οοπαπιεπίαγϊ ἀεο]ατανίπιαδ, ἩΠοπ Πποςο 

Ρεν ο εκ[ρἰγαἰ]οπῖς, {Γεὰ ε]αφ εἰῖαπ, Ύ,αε εκ αιια]ἰρεῖ 

οογροχί8 ρατίε Πἲ, [απ 1Π ρταε[εηίί ΓεΓπποπο ρετ[γιηχα1ϊ, 

ΑΙίεχ νετο ΙΠίεγργείαπίες αοοιι[αχο αεηαππι ει, οι]αδμαπα 

αποἰοτίθ Πβγαπι Ἱπεγργοίοηίας, οὐ]ηιιο: πεφαο επῖπι 1π 

αἱτογιιπα. νΙγοταπα ρ]αοϊίαπα ἀε[μοεκι[επί, εογαπι ᾳπαο Η]ρ- 

Ροοταίες α[Γεγι]ῖ, οοἩΓεπ[απα ἀε[ετεπίες, Τρίο ααἰάειπ οἱα-- 

τί[πμιθ ἀῑοεηπία, ο8γΠ6Φ ϱχΧ νοπίγα εἰ εχίγ]μ[εσιι αἰίαλεγε, 

ᾳοά Ίοηρε αἲ εα ορΙπΙοπθ ἁῑ[ίαί, αάαε οἶρὶ εκ γεπίτίομ]ο 
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τῆς τροφής ἐν τῷ σώματε γίνεσθαι. πρώτον μὲν ἐχρῆν 

ἐννοῆσαι μη µόνον ἑλκτικὴν τῶν οἰκείων εἶναι δύναμιν ἐν 
αὐταῖο, ἀλλὼ καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἀποκριτικήν. ἔπεται γὰρ 
τοῦτο τοῖς «ὑποθεμένοις προνοητικὴν εἶναι τὴν φύσιν τῆς 

τοῦ ζώου διαμονῆς, ὧν εἷς ἦν καὶ ᾿ Ερασίστρατος, δεύτερον 

δέ τἰ ποτέ ἐστι τὸ τῆς ἐκκρίσεως δεόµενον εὐπεῖν. οὐ γὰρ 

δήπου τὸ αἷμα φήσουσιν ἐξ οὗ τρέφεται τὸ σώμα. τούτων 

οὖν ἐκεῖνοι μὲν οὐδέτερον ἔπραξαν, ὁ δὲ “Ιπποκράτης «ὡς 
ὑπὸ τῶν αἰσθήσει φαινομένων ἑκάτερον ἐναργώς μαρτυρεῖ- 
ται προξιπῶὼν, ἐφεξῆς ἐπὶ τὴν χρείαν μετέβη τῆς καθ ὅλον 

τὸ σῶμα διαπνοῆς, τὴν τῆς γενέσεως ἀναγκαίαν αἰτίαν εἰ- 
πὼν τῶν λιγνυωδών περιττωµάτων. ᾖή}ἡ γάρ του κατὰ τὸ 

σώμα τών ζώων θῬερμασία περιτεώµατα ποιεῖ τοιαῦτα 
συνεχοῦς κενώσεως δεύμενα. καὶ τοίνυν ἐν [544] τῇ προ- 

κειµένῃ ῥήσει τὴν ἆλην τῆς τῶν περιττωµάτων γενέσεως 
ἐδείξαμεν. ὡς γαρ ἡ πλείων Θερμασία γεννᾶν αὐτὸ πέφυ- 

κεν, οὕτως καὶ ύλαί τινες εἰσιν ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν γένεσιν 

αὐτῶν, εὐλόγως οὖν ἐμνημόνευσε τῆς μὲλαίνης χολῆς. ἐμά- 

1π οοτρᾳς ἀἴρε[ιοπεπι Ιπαπῖ οοπ[εοαίῖοπε Πεν Παἰπῖϊ, 

Ῥτίπιο φπἶάεπῃι ΠΟΠ πιοᾷο υΙπι Ρτοργίογαπα αἰίτασίτῖοεπα, [εᾷ 

εἰῖαπι Πεπογαπῃ εχρα]ίγίοεπι Ιπε[ε Ἰπ οατηῖβις απϊπιπά-- 

ψετίετε οροτἰμ!ί: Ίου επῖπι 1] εοπγεπΙί ἀἴοετε, απαε 

Ῥταεϊσαπϊ α παίπτα [α]αῖ απἴπια]ίαπι οοη{ΗΙ, ΙΠπίεγ φ1ἱο8 

εἰἶαπι {α1Γ Εταββγαία». Φεοιπάο φπάπαπι εχοτε[ῖοπα ερεαξ, 

ἀϊσετε ἀεριεγαπί; πεαπε εη]πι [οΠΡΙΙΠΕΠΙ εκ α1ιο οΟΓρυ8 

αλίατ ἀῑσοεπί,  Ἠογαπι απῖάεπα πεπίταπι 1 {εεετιπί. Αἲ 

Ἠιρρουταίες εκ [επ[ηϊ πιαπ]{εβῖς πἴγαπιαπε εγΙἀεπίεΓ οοἩ-- 

Βαγε Ῥταεί[αίας, ἀεῖποερς αἆ {πι εκ οπιπῖ «ΟΓΡοΥ ἁ1[α- 

Ποπ] εκρ]σαπάππι ἰταπβίαπα {εοΙξε, πεοε[τατίαπι {Γα]ἱ6ίπο-- 

ΓΟΥΗΠ1 ΕΧΟΓΕΙΠΕΠΙΟΓΗΠΙ οτίΠ5 σαΙ([8Πι αΠετεῃςδ: εἰθεηπΙπ 1Π 

«οΓΡοΓγε απ]πιαπ{ἴαπι οα]ογ Ἠα]αδπιοςϊ τεογεπιεΠία Ῥεγρείτα. 

ενασοπαἰῖοπε ΙΠάΙσεηί]α Ῥτοσγεαί. Ἠαο 1β]ίητ Ἰπ Ῥατίε Ἰο- 

ΤΏΠΙ ΕΧΟΓΕΠΙΕΠΙΟΥΗΠΙ 6ΕΠΕΓΑΠ4ΟΥΠΠΙ ΠΙΒΙΕΥΙΙΙ οΠεπα1{: παπι 

Πουῖ πωα]ογ 1ρία Ρεπετατε αρίᾳς ε[Ι, 1ία εἰ πιβίεγῖαε ϱ,4θ-- 

ἆαπι 19 Ρεπεγαπάῖς Παβί]ες τερετίαπ{ωτ. Ἠεεία ΙΡΙΠΥ 

ταίϊοπε Ρὶ]6 αἰτας πιεπι]πτῖ: ἀρίαπι επί ἀπρ]οΙίετ οοἹ-- 

ΟΑΙΕΝΠ5 ΤΟΠΜ. ΧΝΙΠΙ, ΡΑΗΒ5δ 1. νά 
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Εά. Οἶνατι. ΤΧ. [54.1] Εά. Βα[. Υ. (590. 604.) 
Θετε γὰρ τὴν γένεσιν αὐτῆς εἶναι διττὴν, ἔκ τε παχέος αἵ- 
µατος καὶ τῆς ξανθῆς ὑπεροπτηθείσης. εἰ δέ γε περὶ καύ- 

σου γενέσεως ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, µάτην ἂν ἐμέμνητο µελαί- 
νης χολῆς, ὥστε κῴκ πούτου δῆλον εἶναι τὴν ἡμετέραν 
ἐξήγησιν ἀληθεύειν τε ἅμα καὶ ὁμολογεῖν τοῖς Ἱπποκράτους 

δόγµασιν, τὴν ὃ ἐκείνων διαφέρεσθδαυ. (5631) τὴν ὃ᾽ αὐ- 

τὴν ταύτην ῥῆσιν εἴρηκε κατ ἄλλο µέρος τοῦ βιβλίου, ἡμεῖς 
"αὐτοὶ προεξηγησάµεθα, καθ ἡν καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. ὅτι τὸ 

πῖον, οὐ µόνον ἐπὶ τοῦ λιπαροῦ καὶ πιµελώδους εἰρῆσθαι 
χ0ὴ νοµίζειν, ἀλλὰ καπὶ τοῦ γλυκέος παντὸς,. ὧς περιλαμ: 

βάνεσθαι τῷ λόγῳ καὶ τὸ μέλι καὶ τὸ σἱραιον, ὅπερ ἕψημα 
καλοῦσιν οἱ κατὼ τὴν ἡμετέραν ᾿άσίαν Ἓλληνες, 

δ'. 

1νωµης, µνήµης, ὀδμῆς, τῶν ἄλλων καὶ πείνης, ὀργάνων 

ἄσκησις. πόνου σιτία, ποτὰ, ἀφροδίσια, μέτρια πάντα. 
ὁ ἐμψυχρότερος ἓν ψυχρῇ ὥρη καὶ χώρῃ «ἐνθερμότερος 
ἔσταυν 

(ταμῖ ἀῑάΙοί[Π]6, εκ εχα[Πο [απραῖπε εἰ εκ ἤανα ΡΙ]ε οοπι- 
Ῥυ[ία; αιοὰ { 4ο ατἀεπίῖ Γευτῖ οτία [δπιο 1ρᾷ Εοτεί, 

Ώυβτα ἨὈ1]1 αἴταςρ ππεπι]π][[εί.  Οιαπιοῦγεπι οἱ εκ Ίου 

Ρεν[ρίουιπι «Β, οκρ]απαίίοπεαι πο[ίχαπι νεγαια εἶἶο, Ἰαχία 

εἰ ΗΠἱρροοστα[ιῖ5δ ἀθοτείῖ οοη[επίαπθεαπα, ]οχαπι απίεπι ἀἴβ- 

Γεπί]εηίειη. Δά Ίαεο εαάεπι Ρ]απε νετὺα 1π αἰία Ἰρει 

Ῥατίε οομ[ογΙρΒί ποδᾳαθ 1ρᾷ εα [μροσίᾳ5 εποάανίπηιδ, αδὶ 

εἰ 1]αά ἀἰοεῦαπιας, Ρίηραθ Ποηπ {ο]απ 4ε αηραϊπο[ο εί 

πάἱρα[1, {εἆ εἰϊαπι 4ο οπιπῖ ἀπ]οῖ, ἀῑοίαπι ε[ε ραἰαπάαπι, 

πῖ 6ο ΓΕΓΠΙΟΠΘ ππε] οοπΙπεαίασ εἰ Πχαειπι, αμοά Ἱερ[επια, 

Ἡοο οα[ι {αραπι 1π ποβτα Αα Ογαεοῖ πομιϊπαηῖ. 

1Υ. 

{Ηεπιεῖς, ππεπιοτίαε, οἰ[ασιμς, αἰίογωπα εἰίαπι [απιῖς ἵπ[έγι- 

πιεπίογιµπ επεγοῖο. Ἰμαδογες, οιδὶ, ροῖέως, [οπιπις, Τες 

νεπετεας, οπιπία ππεαἰοετία. «ᾖΥὶρίάίου [τὶρίάο ἵπ ἑεπι- 
Ῥογε εἰ τεβίοπε, οα[ἰάίογ εγἰε. 
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Κὰ. Οἶμασι. 1Χ. [ὅ51.] Εὰ. Βα8, Υ. (ο1.) 
Ὅτι μὲν οὔθ' ὁ κατὼ πάθος ψυχρότερος οὔθ᾽ ὁ δι 

ἡλυκίαν ἐν ψυχρᾷ χώρῳ καὶ ὥὧρα δύναται γενέσθαι θερμότερος 
συμπεφώνηταν πᾶσι, καὶ διὰ τούτό γε οἳ περὶ τὸν 2αβίνον 

ἐπὶ τῶν φύσει ψνχρορέρων αληθῆ τὸν λόγον εἶναί φασεν. 

οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτων ἁπλῶς ῥηθεὶς ἀληθής ἐστιν, ἄνευ 

διορισμοῦ τοιοῦδε. τὸ περιστάμένον ἔξωθεν ψυχρὸν ὅτυ 
μὲν πυκνοῖ καὶ ψύχει τὰ κατὰ τὸ δέρµα τῶν ἐναργῶς φαι- 

νομένων ἐστὶ, οὐ μὴν ὡσαύτως γε ἂν διατίθησι τὸ βάθος 
τοῦ σώματος, ἀλλ ὥσπερ ἐν ἀφορισμοῖς διώρισται κατ 
ἐκεῖνον τὸν λόγον ἔνθα φησὶ, ἔστι ὃ ὕκου ἐπὶ τετάνου ἄνευ 

ἕλκεος νέῳ εὐσάρκῳ, Θέρεος µέσου ψυχροῦ πολλοῦ κατάχυσις 
ἐπανακλησιν Θέρμης ποιεῖταυ, οὕτω καὶ νὺν ἐστιν ἡμῖν 

διωριστέον. τὸ γάρ τοι παταχεύμενον τοῦ σώματος ἡμῶν 
ψυχρὸν, ἤτου δεικνεῖται περὶ τὸ βάθος, ὡς καὶ τὰ κατὰ 

τοῦτο μύρια παραπλησίως ψύξαι τοῖς ἐπιπολῆς, 3 μόνα φύ- 
χευ τῷ κατὰ τὸ δέρµα. πρὸς μὲν οὖν τὸ βάδος ἐξικνού- 
µενον ἐμψύχει τὼ κατὰ τοῦτο μύρια καὶ βλάβην οὐ σµι- 
κρὰν ἐργάδειαι καθ ὕλον τὸ ζώον. ἐκλυθείσης ὃ᾽ αὐτοῦ 

Οιποᾶἆ πεφιο αΠεοία α]ἴαιπο, πεπε οἳ αείαίεπι, {Γρί-- 

ἀῑον Ίπ {Πρῖάα τερίοπθ εἴ ἴθπιροτο Ρο[Πε οσα[άϊοι ε[]εί, 

ΟΠ1Π68 οοπΠἰθηίατ,. Ἰ[ἀοίγοο εἰ ΘαδΙπὶ {εοίαίογες ἆε παϊυτα 

Γ1ρά{οχῖρις γοτιπι εἶζε [εγπιοπθπη ἱγαάιπί. Ὑετιπι {απιεῃ 

πεφιθ 4ε {Πῖ αὐ[ο]αίε Ρτγο]αίας νεταπι ει, ΠΠ Πα]αςπιοςί 

οοπὀ1ῖοπες αἀάῑίας {πι Ετὶριάαπι εχίετίας οἰτομιη[αίαπη, 

αοά ἀεη[εί τε[γ]σεγεῖηιε ομἰαπεᾶς ρατίεςδ, ΙΠίε; εν]άεπίετ 

αρρατεηίῖα ροπεπάμπι ε[Π, Ποη Ι8πιεπ οοΓροχῖς Ρεηείτα[ία 

Ππι ες αΏ]οιί, Θεά απεπιαάπποάαπα π αρ]μογι[αιῖς ἀε[βπί- 

ἔωπι 6 εα ἵπ Ρατίε, αδί 1ππ1ὲ: ΠΠΟΠΠΜΠΦΗΠΙ 1π ἀΙ[ει-- 

1ἴοπε [πε σετ Ἰυγεηῖ οατηοίο, αε[αίεο πηεῖα, {Πρίάπε 

πιυ]ίαε 1Π[ρεγῇο οα]ογοπι τεγοσαῖ, Πο εἰ Ίιοο οσο α ΠΟΡΙ8 

ἀεβπιεπάμπι ε[ι. Επριάα πΠαπιᾳαε οοτροτὶ ΠΟοβΤΟ Ιπ]εοῖα 

ααΐί ία αἰίο Γαδίε, αἱ Ἱπίίπια αόᾳπε αἴηαε εχἰ]πια τε[τίρε- 

τεί αμί [ο]α οιίαπεα ΓΓίρογθ ῥεγοε]Ηί Αά Ῥτο[απάσπηα 

Ιδίίαχ ἀε[οεπάεπο ρατίες εαθ γε[γίσεταί εἰ ποπ Ιενῖ ποχα 

{οιμπι απίπια]| αΏίοί, ἴρβας {Προγοθ οοποι/{]ς Ιαῦε[αοίαιῖς-- 

Χ2 
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Εά. ΟΠατι. ΙΧ. [244. 545.] ΕΜὰ, Ρας Ἐν ος) 
τῆς δυνάμεως ἐν τοῖς ἐπιπολῆς τοῦ σώματος μέρέσιν, ος 

µόνον οὐκ ἂν ἔτι Ψίξει τὰ κατὰ βάθος, αλλὰ καὶ Θερμό- 

τερα πολλῷ τῆς ἔμπροσθεν αυτοῖ ὑπαρχούσης κράσεως 
ἀποδείξευ. ὅσου δὲ περὶ ἀραιὸν ἐχόντων τὸ δέρµα καὶ τὰς 
ὑπ αὐτὸ σάρκας, ἡγοῦνταυ τὸν λόγον αὐτῷ γεγονέναι πυ- 
κνουµένης τῆς ἐπιφανείας καὶ κατεχοµένου τοῦ πρὀτερον 

ἐκκενουμένου θΟερμοῦ, λέγουσυ μέν τι τῶν αληθῶν», οὐ μὴν 
ἐχρῆν αὐτοὺς ὑπολαμβάνειν εἰρῆσθαι τοὺς οὕτω διαπνεομέ- 

νους καὶ Ψυχροτέρουςο. μάλιστα μὲν γὼρ, ὡς ἐμάθετε, τοῖς 

ὑγροῖς καὶ Θερμοῖς σώμασιν ὑπάρχει ταῦτα, δεύτερον δὲ 
τοῖς Θερμοῖς, κἀν χωρὶς ὑγρότητος ᾖῇ τοιαῦτα. τῶν ψυ- 
χρών ὃδ᾽ οὐδὲν ειδιαφόρητόν ἐσει, αλλ ἧττον μὲν τοῦτο 
πέπονθε τὰ ὑγρὼ, μᾶλλον δὲ τὸ ξηρὰ [54δ] πλεὀνεκτεῖ 
ὃ᾽ ἀμφοῖν τὸ Φιυσευ Όερμά. κατὰ τοῦτο οὖν µου δοκοῦσιν 
ἁμαρτάνειν. 

απε υἰτίραθ; αἱ πα [αρεγῇοῖθπι {απίαπι οογρογ]θ Ἰαεά1ῖ, 

ΠΟΠ [οἶμπα ΙΠίεγίογα ΠοἩ τε[γ]σεταδῖε, [εἆ εἰἴαπι οαάϊογα 

ημ]ίο, Ύπαπι 1ρ[ογαπι Ργίος ἴεπιρεταίυτα εἰτεί, εο, 

6είεγαπι ααἰομπαιε ἆθ ταΤᾶΠΙ οιίεΠι ταΓγᾶδ1ο6 [18 Τρία 

οαχγπες Παρεηπίίρας αρίαπι Ιοᾳυαίήπα ε[ε εχκἰβιηιαπί, πμης 

ᾳποηίαπι οἨ ἀΠΠαίαπι οαἱογοπι 1ος Εσίάίογος α[εοίος ε[[ε 

ἀῑομπί, αἴᾳπε 14εο ΓριΠε[οεπίε ομίε, τεἰεπίοφαε οοά 

Ργῖας εχμα]αραί οσα]ϊάο, Ιποα]είοετε, αἰᾳαιά [απε νιἀετῖ 

ἀϊοαπῖ, [εά εοθ ορ]παγὶ Ποπ ἀεοεραῖ, αὐΙ Τα ἀῑσεταπίατ, 

{ἱριάΊογες ἀῑοίος ε[ε, Ἠαεο οπίπι, πἲ ἀἰάῑοϊβϊδ, Ἠαπιϊαἶς 
οα]ϊάϊδᾳαθ οσοΥροτΙΡΙβ ππαχίπια Ππ[απέ; Γεοιπάο οα]ᾶ[ς, 

]οεί [πε Ἡππιογε ἴα]α πε, πα]]ααί ααίεπι ΓΠρίάυπι οοΓ- 

ρας {αο]ο ἁἀῑ[Πο]νίίαν, [εά πας ααάεπι Ἠαππϊάα πιαρίς 

αὐίεπι ατίάα Ίου Γυ[Ιπεηί, αἰγΙάδᾳαε Υετο Παἰαγαλίετ οα- 

Ἱάα ρταε[αη!,  Ἠαο Ιία(ὰε ταίῖοπθ 11 πμ {αι ε[ο 

νιάεπίυχ, 
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Ἐὰ. μας, ΤΧ. [515.] Ἐὰ. Βα[. Ῥ. (20ι.) 
ἕ 

Ὀδυνέων τὴν ἐγγύτατα κοιλίην καθαίἰρξυν, αἵμαιός τὰ κοι- 

λίην διαιρεῖν, καῦσις, τομὴ, Θαάλψις, ψύξις, πταρμὸς, 

φυτών χυμοὶ, ἐφ᾽ ὧν τὴν δύναμιν ἔχουσιν καὶ κυκεών. 

κακούργων, γάλα, σκόροδα, οἶνος αἀπεξεσμένος, ὄξος, ἅλες. 

Βοηθηµάτων καταλογον ἐνταῦθα πεποίηται καὶ σµι- 

αραῖς καὶ µεγάλαις ὀδύναις αἁρμοττόντων, ὥσπερ ἐν ἄφορυ- 
σμοῖς ἔγραψε τών ἐν ὀφθαλμοῖς µόνον, ἔνθα φησὶν, ὀδύ- 
φας ὀᾳθαλμῶν ἀκρητοποσίη 3 λουτρὸν ἢ πυρίη ἢ Φφλεβοτο- 

µίη 1) φαρμακείη λύε.  προσέθηκέ τινα νῦν βοηθήματα 

ταῖς ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὀδύναις ἀνάρμοστα. τὸ μὲν οὖν 

ἁπάντων πρώτον εἰρημένον ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ κάθαρ- 
σίς ἐστιν ἣν 3." «φιλονίκη ". ἐρεθίζουσ, μήτ 
ἀνοήση "." βοηθήματα τελέως ἐξηγησάμεθα καθ ὅν τινα 

τρόπον ἐἔγραψεν. περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς λεγομένων πρώτη 
καῦσίς ἐἔστυ παραλαμβανομένη κατὼ τῷ μεγάλα πεπονθύτα 

π, 

-1π ἀο]οτίδμς ργοπίπαμπα υΕΙΙΓεπι Ρµγβατε οροτιεῖ εἳ [αη- 
βμϊηὶς φεπίγεπα τε[εἰπάετε. ἴίο, [εοείο, οαἱε[ασείο, γε- 

/πἰρεταειο, [Μεγπµιαιίο. δειτρῖμπα Ἠμππογες, ἵπ φιῖδις 

υἶπι ᾖαθεπὲ εἰ «γοεοπ; ππαἰε[ιεοτμπι, ἴαςν αἰἰτωπα, φίπιμπα 

Γετυε[αειμπα, αοείµτα, [α. 

Ἠεπιεά]α Ἰοο Ίοεο επιπιεταί εἴ Ίενίρις εἰ [αενίς ἆο- 

]οτ]ρις [αοουγγεηίία, Ποιί ἵπ αρ]ογΙ[παῖ5 οΟΠΙΟΓΙΙΠΗ ταπ ίσα 

ἀο]επίῖαπι τεπιεάῖα [οτΙρβί, αὈί 1παυμΙῖ: ἆο]οτεθ οου]ογαπι 

πηετῖ Ροῖίο Το]Πί ααπί Ραἱπειπα αιἲ {οπιεπίαπι αμϊ νεπαε 

Γο]αίο απί οὕιπι πιεάϊοαπιεπίο ῬΡιχρα[ίο. Ἠοο Ίουο 114ε- 

ἆαπι αὐ]εοῖί τεπιεάῖα, οοΙοτάπι ἀο]ογΙραδ ΠΟΠ εοΠπγεΠῖεη- 

μα. Ῥππιαπι ϱπ]άεπι ΟπΙΠΙαπι Ἠοο 1 ΓΕΓΠΙΟΠΘ ΕΠΗΠΙΕΓᾶ- 

ἲωπι ρυγρα[ίο εΠ, απαπι ἵπ . ν νΙοίοταε [ιαάιοία, Ἱττῖ-- 

ἰαηί, πηεφπε ΠΒη]ία .. ααχίία Ρεπῖίμ9, απεπιαάπιοάμπα 

ΓοτῖρΠῖ, εσρ]ϊοανῖπιας, ΕΡΕΙΠΙΗΠΙ νετο 1πίεγ ἀείποερ6 επ- 

πιθγαία υβ1ο ε{ί, 4Ἡαο Ῥε[ππε αΠεομς Ἰοοῖ οἨ Ρτανογαπι 
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Εά. Οµαχι. ΙΧ. [215.] Εά. Βα[, Ῥ. (591.) 
διὰ πακοχυμίαν πολλήν, ὡς ἐπὶ τῶν κακοηθεστάτων ἑλκῶν 

γίνεται, ποτὲ μὲν ἄντικρυς διαπύροις σιδήροις καιόντων 

ἡμῶν αὐτὰ, ποτὲ δὲ φαρμάκοις καυστικοῖο. ἐφεξῆς δὲ τῇ 

κατακαύσει γέγραπται τομὴ, παύουσα καὶ αὐτὴ τὰς ὀδύνας, 

τῶν Ίδη πῦον ἐχόντων πολὺ μορίων ἐπὶ φλεγμοναῖς μεγά- 
λαις προηγήσαμέναιο, εἶθ᾽ ἑξῆς θάλψις, ἐν Λλουτροῖς τε 
δηλονότι καὶ πυριάσεσι γινοµένη. προηκηκόατε ὃ) ἤδη τὼς 
ὕλας τῶν πυριάσεων, ἐφ ὧν τὲ προσήκευ κεχρῆσθαι διαθέ- 
σέων ὀδύνην ἐπιφερουσῶν, οἷον ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ θώρακα, 

ὃν ὧν αὐτὸς εἶπεν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων. ἐπὶ δὲ τῶν 

ὀφθαλμῶν διὰ σπόγγου μαλθακοῦ, μὴ Φέροντος τοῦ μορίου 
τὰς διὰ τῶν µαρσίππων τε καὶ καταπλασμάτων θάλψεις, 
ἄλλὼ καὶ ἡ δι ἐλαίου κατάντλησις ἐπέ τὲ τῶν µέσων τοῦ 

σώματος καὶ τῆς κἐφαλῆς ἴαμα πόνων ἐστὶ θάλψις οὖσα, 
καὶ ἡ δι ὕδατος ἐπὶ τῶν κώλων, καὶ συνεχεστάτη καὶ 

πλείστη χρῆσις ἐπὶ τῶν ὀδυνωμένων μορίων, 3 διὰ τῆς 

Φαάλψεως γίνεταυ τοῖς ἰατροῖς, ἐπειδὴ καὶ τὰ τεταµένα 
χαλᾷ καὶ τῷ πεπληρωμένα κενοῖ καὶ τὰ κατεψυγμένα Όερ- 

Γαοσοτπα εκιβοταπίῖαπας, μὲ ἵπ Ῥοτααααι πιαρηῖ αἸοετί- 

Ῥυς ονεμῖῖ, αἀλμιρεπάππι ποππαπφᾶπι ῥραϊααι οαπάεπῖβρας 

ΓΕΥΓΑΠΙΕΠΙ18, ποππΙπᾳ αᾶπι ποτ] πιεάἰοαπαἰηϊῖθας, θα ηο- 

16 αἰεηδας, Ῥοβ αΠίοπεπι Γεοίῖο Ροβία ει εἰ Τρία Ἰο- 

οοτίῖΠ1 πα] απι Ίαπι ρας Παροεμίίαπι ἀο]ογεπι ΠπίεΠς, Ῥο[ῖ- 

απ απ1 Ἱπρεπίεο Ῥμ]ερπιοπας΄ ργαερτείἴαε Γαηπῖ. Εεἶπάε σᾶ]ε-- 

{αοἱ1ο, Ιεναἰϊοπῖρας [οἶ]]οεί αἴηιιε Γοπιεῃ {15 αγσο[Πία. Αίας 

νεγο [οπιεπίοτΙπα πιαίθι]ας εἀοο[ῖ εδ, αιἴδις Υ1Π5 ἆο- 

«Ἴογεπι οχοϊίαπῖρας αἀπιογεπάα Ππῖ, αἱ ρεοίογῖ παυγβῖς 

Ῥεγ εα ᾳ1αο 1ρίθ6 1Π Ίϊργο ἆθ ταϊῖοπε γοῖμδ αομἰογηπι Τθ-- 

εοη/[1{; οσοι] απίθπι Ρεγ πιο]]επι [ροπρίαπι, ποι Γεγεπίθ 

Ίουο ρε [αεομίος εἰ οαἰαρ]α[παία οα]ε[ασιοπο; απίη εἲ 

εκ οἶεο οοΠ[ΡρεγΠο 1π πιεᾷ1 οοτρονίς ρατίῖρις εἰ οαριῖε, 

οα]ε[ασίΙο ααῑπι Πε, ἁἀο]οτῖριας τεπιοᾷῖο ε{,. Ἐκ αθααθ 

σα]ϊάαε Τοίὰ εχκίγθπιογαπι ΠΙεΠΙΌγογΙΠΙ ἆο]οι το]ίαν. Δί- 

αµο Γεααεπ(ππιις οἱ Ῥ]ητίσας Ἱπ ἀο]επρας ραγιῖοα]ί8 

σα] ε[αοἰϊοπ18 [19 αριιά πιεάῖοοβ εΏ, παπα οἱ οοµίεη[α Τε- 

Ἰαχαί, οοπηρ]εία εναομαί, τε[]ρεταία οαἱε[αοῖῖ, Ἠεί[νίρεγα- 
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µαΐνει. τῇ ψύξει δὲ σπανιώτερον ἐπὶ τῶν ὀδυνωμένων χρώ- 
µεθα, πυκνούση μὲν τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν αυτῶν καὶ διὰ 

τοῦτο τὰς διαπνοὰς εἰργούσῃ, τεινούση δὲ μᾶλλον τὸ τετα- 

µένα. µόνας οὖν τὰς θερμὰς δυσκρασίας, ὅσαι χωρὶς πλή- 

Θους συνίστανται, ψύξις ἰάσεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐξ ἐγκαύ- 

σέως ὀδυνωμένων τὴν κἐφαλὴν ἡ διακαιοµένων ὑπὸ πυρετοῦ. 
καταντλοῦντες οὖν αὐτὴν ῥοδίνῳ ψυχρῷ θεραπεύομεν τὸ 
σύμπτωμα καὶ τῶν ἐρυσιπελάτων τὰ δι ὑπερβάλλουσαν Θερ- 

µασίαν ὀδυνώντα ". καὶ ποδάγρας ὡσαύτως ἐφ ὧν τὸ 
ῥεῦμα γολῶδές τε ἢ ερμόν. ἐφεξῆς δὲ τοῖς εἰρημένοις γέ- 

γραπται, φυτῶν Ἰυμοὶ ἐφ᾽ ὦν τὴν δύναμιν ἔχουσιν. ἦς 

παλιν λέξεως {ἡᾗ διάνοιά µοι δοκεῖ τοιαύτη τις ὑπάρχειν, 

ὀδυνῶν ἠαάματά σου γενήσεταί ποτὲ καὶ οἱ τῶν φυτῶν χυ- 
µοί. ταῦτα ὃ ἔστι πάµπολλα, τὰ μὲν ὑγρὰ διαµένοντα, τὰ 
δὲ πηγνύμενα. πρώ- [546] τον μὲν τὸ ἔλαιον ἤδη παµ- 
πύλλον χρείαν ἡμῖν εἰς τὰς ὀδυνομένων ἰάσεις τε καὶ παρη- 
γορήσεις παρέχει Θερμὸν πρυσφερὀμενο», εἶθ ἑξῆς ἄλλα 
πολλὰ τούτου πολὺ μᾶλλον θἐρμαίνοντα, δάφνινον, κέδρινον, 

ἴοπο απίεπι ταῖς Γεάαπα]ς ἀο]οτῖρας πΊππασ, ππεπιῦγογαπι 

απῑάεπι εχκ[ετίοτεπι Γαρεγβοίεαι ἀεηίαπίε εἲ Ρρτορῖίετεα ἁἩ- 

Ώαΐίοπες Ἱπιρεάιεπίε, ἀϊβεηία νετο πιηρὶς Ιπεηάεηίο. 

Θο]ας ϊδίίαγ οα]]άαφ Ιπίέπιροτίες πε ππαϊετίαε πια] Παάἷπθ 

Γηείμς τε[Γ]ρεγαίο ἀἰ[ουεί; Πουί ἵπ οαρῖί ἆο]οτε οἨ 

{οἱ15 αεβιιπι απἲ Γεργῖαπι ατάοΓεΙΠ, (αραί 1Ρ1ῖΗσ οἶεο Το- 

{αςεο {Π;ριάο Ῥετίωπάεπίες [Ὑπιρίοπια οΙΤΩΠΙΙΦ εἰ εΤΥΠΡε- 

Ἰαία, οὗ εχοε]]επίεπι οα]ογεπι ἆοίοτεπι Ἰη[εγεηῖα . 

Ὥηεο ΠΟΠ εἰ Ρροάδρταδ, 1π απἴραθ Ῥ]]οία οα[ιάανε Πιωκῖο 

εβ. Ροβ ἀῑοία απίεπι ἀεῖποερ [οπίρίαπι εΠ, [τρία 

Ἠωπιοτές, 1π απ]ρης υἶπι Ἠαβεηί, οαΠογίπι 11εΠι γετρογΠ1 

Γεπιεπἰῖα {αἱ ρ]απε πα]μῖ ε[[ο ν]ἀείατ. Ὦο]οταπ πιεά]ε-- 
ηᾷο ΠΡΙ ΠοΗΠΙ Ρα απι {αετὶπι εἰ βιγρίωπι Ἠππιογες; 1Πά 

νετο ρετηυ]Η [μηῖ, φμ]άαπι ἨφαΙάϊΙ Ῥεγπιαπεηίες, αῖηιὰ 

[ρΙ[Γε[οεπ!ες. Ίη Ργ]π]ς ἴαπε οἶευπι ρες πιπ]ίαπι ποΡῖο υἱ]- 

Παίεπι ἰο]]εηά] Γεάαπάίδαπε ἀοϊοτίδιιθ, {ι οα[άμπι αάμί- 

Ῥεαίυσς, ρταεβαί. Ὠεἶπάε εἰ αἰῖα πιπ]ία Ίοηρε Ρ]ηδᾳασπι 

αρΓαπι οα]ε[ασοίεμίία, αἱ Ἰαυγίπυπα, οεὐτίπαπι, τεοϊηΙπαπη, 
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πίκένον, σινάπινον, ῥαφάνενον, ὑγρὰ μὲν ταῦτα, πεπηγότα 
δὲ τὼ μὲν μᾶλλον τὰ δὲ ἧττον, αἵ τε ῥητίναι καὶ μάλιστ᾽ 

αὐτῶν αἱ αὐτόρῥυτου καλούμεναι, Θαψία τὲ καὶ εὐφόρβιον, 
ϱ ε Ἆ / « ”ν ε ᾿ (ωε., ͵ 

οἵ τὲ οποὶ παντὲς, ο Ἀυρηναιος, ο ΠΠαρθικος, ὁ «4σσυριος, 

ὁ σαγαπηνὸς, ὃὁ ἐκ τῶν τιθυμάλλων, ὃ ἐκ τοῦ πάνακος 
φ 3 ! 3 ’ / 3 νά νά , 3 3 

ὁ ἰδίως ὀποπάναξ καλουμενος. ἐκ τοῦδδ τοῦ γένους ἐστὶ 

καὶ ἡ χαλβάνη καὶ ἄλλα πολλὰ περὶ ὧν ἔμαθδες ἐν ταῖς 

τών ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεσιν. ἐάν τε γὰρ ὀπὸς ᾖ τι- 
νος, ἐάν τὲ χυλὸς, ἐν τῇ τῶν χυμῶν προσηγορίᾳ πέριλαμ- 
βαάνεται. τούτου τοίνυν τοῦ γένους ἔσται καὶ ἡ ὑγρὰ πίττα 
καὶ τὸ πίσσανον ὀνομαξόμενον,  ἔτυ δὲ καὶ τὸ κατὰ τὴν 

Π λ ια) ΄ [ Δ .] 3 . η 

Ἀιλικίαν καπελαιον, ἕτερα τὲ µυρία τα μὲν ἔκ βοτανών, τα 
δ᾽ 3 9 ’ ΔΝ ο 3 δέ ὃ { 9 κά ” 

ἐκ θάμνων, τὰ ὃ᾽ ἐκ δένδρων γινόμενα, καθ ὦν ὄνομα 
ποινὀν ἐσιυ τὸ φυτὸν, οὗ νῦν /πποκρατης ἐμνημόνευσε, 
συτών χυμοί. προσέθηκε ὃ᾽ αὐτοῖς, ἐφ ὧν δύναμιν ἔχουσιν, 
ἀσαφῆ διὰ συντοµίαν τὸν λόγον ἐργασάμενος. εἰκύτως τοι- 

ω ς ΐγε. ἀ ο ” ./ 3 ” 

γαροῦν οἱ ἐξδηγηταὶ διηνἐχθησαν, αἄλλου ἄλλως οὐ μόνον 

ἐξηγησάμενου τὴν λέξιν, ἀλλὰ καὶ μεταγράψαντε ὅπως 

Ππαρίπαπι εἳ ταρ]µαπΙπα].  Ἠαεο φυ]άεπι Πᾳυ]άα: οοποτεία 

γετο αἰῖα Ρ]α5, αἰία πιῖωμδ εἰ τεῄπας, ΠιακΙίπιεηαε ἴπίεχ 

ες, αὐάε [ροηίο [μα ἀε[ι]]απί εἰ ἴ]αρῃα εί ειρμογρίαπα 

ει Γασοοῖ οΠΙΠ65, Ογτοπαθας, Ρατί]μίοις, ππεάῖοας, ΑΠγτίας, 

[αραρεμίαδ, εκ ἰεἰμγπια]δ, εΧ πας, απ αἱ ργοργῖθ 

ορορᾶπακ ἀῑσείίας, Ἠτ]αδ Ρεπετί Γαπὲ οἱ ομα]ραπα εἰ α]ῖα 

πημ]ία, 4παθ οιηηῖα ἵπ οοπιπιεηἰαχ]ῖ 4ο Πππρ]Ιοῖαπα πχεςῖ-- 

οἴπαγαπα ν]γῖρας ἀῑάΙοΙβΙ: [να επῖπι [πουις Πί αἱίοι]ας, 

«νο Ἰφπουτ, [ας Ἠαπονῖ αἀρε]]α[ίοπο οοπιργεμεπάίγ. 

Ηι]ιι Πίααε ρεπεΓῖς βαπί εἰ Ἰαυμϊῖάα Ρρὶκ εἰ ρίοειΠ, φμοά 

νοσαίαχ εἰ 1π Ο1]οῖα οαΡρπεΙαθεοπ, αἰαφιε Ιππιππεταβί]μα, 

αίφπα εκ Πεινρῖς, αἰἴαιπα εκ Γγαοῖρας, αἰίαπα εχ αγροτὶ- 

Ῥα5 οοπ{εοία, αἱπογαπι οοΙπαΠε νοσαρι]απι Πρ Ἠαβο- 

{πς, ου]ας Ίοο Ίοσο Παρροογαῖεθ ππεπαϊηϊί ἀΐσεης: Γγρίαπα 

ἨΠΠποΥθ8. 95 νετο αἆ]εοῖῖ, ἵαπ ααἴριας υπ Ἠαβρεπί, ορ[οια-- 

ται Ὀγον]ίαίο [οΓπιοπεπι {αοἱεης. {ριίας Ἠαμά αὖ5 τε εκ- 

Ρ]απαίογες ἀῑ[ιάεπί, αἰῖας αίες ποπ πιοάσ Ιπ[ετργείαπίες, 

Γεᾷ εἴϊαπι Γοχἱροηπίε. ΌὉιπαπιοβγεπα, πο Ἠἰπιία [οτῖρατα, εος 
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(622) οὖν μὴ γράφοιµι πολλα, καταλίπων αὐτοὺς ἅ δοκεῖ 
µοι πιθανώτατα εἶναι, ταῦτα ἐρῶ µύνα. τῶν τοίνυν φαρ- 

µάκων ὅσα πραῦὔνειν τας ὀδύνας πέφυκεν, ὥσπερ ἄλλο πρὸς 

ἄλλην διάθεσιν, οὕτω καὶ πρὸς µόριον ἄλλο δύναμιν ἔχει. 
µακροτέρου ὃ᾽ ὄντος ἢ καθ ὑπόμνημα τοῦ λόγου, διὼ πα- 

θαδειγµάτων ὀλίγων αὐτὸν ἐπιδραμεῖν ἔγνωκα. τὸ μὲν οὖν 

τὰς ὀδυνηρὼς διαθέσεις μὴ πάσας δεῖσθαι τῶν αὐτῶν φαρ- 
µάκων, ἔστω σου παράδειγµα τόδε. δακνωδῶν ὑγρῶν ἓν μὲν 

τοῖς ἐντέροις περιεχομένων, τὸ περικλύζοντα πρύτερον ἐνιέν- 

τες, ὧν ἐστὶ καὶ μελίκρατον καὶ πτισσάνης χυλὸς, ὕταν ἐκ- 

πρεθείη ταῦτα, τὰ πραὔνοντα τας δήξεις ἐπενίεμεν, ὅσα τὲ 

ἐμπλάττεσθαι καὶ περιπλάττεσθαι δύναται τῇ τῶν ἐντέρων 

ἐπιπολῇ, ἃ κωλύουσιν προσπίπτειν τοὺς καταφἐροµένους 
3 Β 39 , ν 3ο’ { [ 
ανωῦεν εἰς αὐτα ὅαάκνοντας χυμοὺς, ἐδέσματα τὲ δίδοµεν 

αὐτοῖς εὔχυμά τὲ καὶ ὅσα δύσφθαρτα. κατὰ δὲ τὴν ἄνω 

κοιλίαν καὶ µάλιστ αὐτῆς κατὼ τὸ στόμα τοιούτων περιξ- 
χομµένων χυμῶν ἐμεῖν μὲν πρῶτον αὐτοὺς κελεύομεν. εἰ δὲ 

- - 2. Ἀ 2, - σς ο. 

δυσεμεῖς εἴεν, ἔλαιον ἢ ὑδρέλαιον { τι τοιοῦτον καταθῥοφῆ-- 

οΠΙ1Ι{εηδ, Ύπας πμ Ππι]]πια νεγί ν]άεκηίμγ, εα [ο]α τε- 

{εγαπη. ἨΜεἀϊοαιπεπίοταπι Ιδίίις ϱπαεοαηᾳαε ἀοίοτες {[ε- 

ἆατο αρία [απί, Ποιί α]ῑπά α1Π αΠεοιαῖ, Ιία εἰ ααᾶ αἰ 

ΏΙεΠΙΡΓΟ ῥργοάε[ε Ιάοπειπι εΠ. Ἠαο ἆε το απίεπι [6ΓΠΙΟ 

απ]α οοπιπιεπἰατ ππούυπι εχοεάϊτ, Ὀγενίιίεςτ ἀρ[ίαπι Ρε 

εχεπιρ]α Ρετ[ιγίηβετε οοπ/[Ι{μῖ. ΆῬοττο αιοά ἨΠΟῃΠ ΟΠΙΠ6Β 

οµπ ἀοΐοτε αΠεοίας Ιῑδάεπι εσεαπί πιεάΙοαπιεπ[1ς, ΠΠ εδ 

εχεπιρΙο ε[ιο. Μοτάαεῖρις Γαοοῖς ἵπ ΙΠ{εΠΙΠΙ οοπίεπ!ῖ5 

εἰπεηίία ϱ4Ππηι ῬΓΙΠ5 Ῥει 1ΠΓεγίογες ρατίες Πππα[ετῖπιαΒ, 

Ππίετ 4ο πα]ία ε[ε ῥΡί[απαε «ΤΕΠΙΟΙ εἰ οχετεία Ἠαεο 

{αετ]ηῖ, πποτ[ας ἀεϊπάςε ππ]ραπ[ῖα εἰ ᾳΠαεοΠπ(αθ 1ΠΠαθ- 

χεπίῖα αἱ Ιπίε[Ιποταπι {μπ]οβς ορετ]εηίῖα [πρεγπε Ιποίάει-- 

{ε86 πιογάασες ἨΙΠΙΟΤΕ5 ΒΤΟεΠΙ, 1π Γ[εάεπι ἆαπιαδ; οἀι]]α 

Ῥταείετεα 1ρῇᾳ8 Ῥοπαπι [πςουπι ογεβπῖῖα εἰ απαε ἀϊ[ου]ίετ 

εοττιπιραπίυσ, εχμρεπιις. ΑΙ 1π [Πρεγίογτε νεηίτο οἱ 

πηαχίπιε 1ΙΠ εἶας ο[]ο]ἰο 1 Ρεηπαθ οοπίἰταο!1 Ἠαπιοτίρας 1π 

ῬΡτϊπιϊ 906 νΟΠΊ6Υθ ΊάβεπηΠδ. Οιοὰ ΠΠ αἆ νοπιζαπι Ρραταα 

ποη Ππῖ, Ππιρ]εκ οἶειπῃ αμί οιπι ἆφια ἱεπιρεγαίαπι αἲί 
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σαι δίδόµεν, ἐφ᾽ ᾧ τῶν ἐμέτων γενομένων ἔξωθεν μὲν ἐπι- 

τἰθεμεν ιών στυφόντων εὶ καὶ δυσωδῶν, ἔνδοθεν τροφὰς 

εὐχύμους τε ἅμα καὶ δυσφθάρτους καέτι Καὶ στῦφυν ἐχού- 
σας. τοῖς ὃ᾽ ὀφθαλμοῖς τοιούτων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι προ- 
καθαίροµεν. εἰ ὃ᾽ αἵματος πλῆθορ, ἐπὶ τὴν ἐν ἀγκῶνο 
φλέβα τὴν ἔξωθεν ἣν ὠμιαίαν καλοῦσιν ἤκομεν, εἶθ ἑξης 

φαρμάκῳ χρώμεθα τῶν ἁπαλωτάτων τὲ τινι καὶ ἀδηκτοτά- 
των, ἐφ ᾧ νηστεύσαντα ὃν ὅλης τῆς. ἡμέρας εἰς ἑσπέραν 
ἐπὶ λουτρὸν ἄγομεν. εἰ δὲ µήτε καθάρσεως δέοιτο μήτε 
φλεβοτοµίας, τοῖς τ᾽ εἰρημένοις φαρμάκοις καὶ τῷ λουερῷ 

μετ αὐτὸ, καθαπερ ἴστε, τὰς τοιαύτας ὀδύνας ἐξιώμεθα, 

μήτε ταῖς κατὰ γαστέρα δήδεσι τῶν κολλυρίων ἐνιέντες τν 
µήτε τοῖς ὀφθαλμοῖς τράγου χυλὸν 3 στέαρ αἰγὸς ἢ κηρω- 

τὴν ἄδηκιον ἤ τι τῶν ἄλλων ὅσα διὰ τῆς ἔδρας [547] 
ἐνίεμεν. ἀρκέσει ταῦθ ὡς ἐπὶ παραδείγματος εἰρῆσθαι 
πρὸς ἔνδειξιν τοῦ τὴν αὐτὴν διάθεσιν οὐ τῶν αὐτῶν δεῖ- 

ααἱάάαπι Ππῖ]ο [ογρεπάππι ῬΓαεβεπια, ἎῬετ αποά οἶῖαῖο 

νοπηία εχἰοτίας α]αιῖᾶά αἀβτίπρεηπν οἀοταίππιαπε ΓἩρετ- 

ΙΠΙΡΟΠΙΠΙΗ5Σ Γἀπιεπάος απίεπῃ οἶδο εχΗῖρεπιις Ῥοπἳ Γασοἳ, 

περτο ἀΙ[Ποίαβι]ε εἰ ποππυ]]α αἀ[γιηρεπαϊ νὶ ῬγαεβϊϊοῬ. 

Οοι]]ς Υεγο ἀο]επίῖριας Ἠοτίπι ηἰ]Ι] {αοΐπιας, Γεά υπῖνετί 

οοτροτῖς Ἰπα(1]επι ΠΙθΙεΓΙ8ΙΑ ῬΡεϊας πιεζΙοαπιεηίο εἀμοίπιας. 

Οιοά ΠΠ τεάμπάεί [απριῖς, αἆ ουΡΙΙ γεµαπι εχίεγίογεπι, 

α παπι ἨΠΕΓά]επι γοσαηϊῖ, Γοιπάεπάαπι αοσεἀΙπιας; ἀείποερα 

πιθ(ἸοβΏ]ης αἰιο ϱαπι πιο]Η{ῆπιο εἰ πει] ιαπα πιογάαοϊ 
απιασς ἀείπάε Ῥετ ἰοίυαπι ἀῑεπι μ[ᾳαε αἆ νείρεταπι Ἰε]α- 

πθπίεπι αἆ Ῥαἱηθιπ ἀμοίππαδ, Όποά Π πεφπε ρυτραϊίοπε, 

πει γεπᾶε Ποἰ[]οπε 1πάϊρεαῖ, ἀῑοιῖ πιεάιοπιηεη!ῖ εἳ Ροβ 

1ρία Ἰαναίῖοπα, Που πον]β]ς, ε]ασπιοάϊ ἀοΐοτες πιείσαπηας, 

πθηιιε αἆ ΥεΠΙΥῖ5δ ΠΙοΤΓΙς οο]]γτίοη αἰϊηαοά Ἱπαπτεπίε, 

πεφμε οοι]ῖδ ἱτορί [άσσο αιμὶ οβργαο ἀ.ἱρεπῃ αι! Γεγαίαπα 

ποτ[ι νασαπς απί 1 Ρρεπας αἰ]ᾳαῖά αἀμιρεπίεν, αιια]ε ἵπ 

[εάσια 1Π]ίοεγε [ο1 ΓΗ. Ἠαεο εχεπιρ] οαυ[α ἀῑκίπα 

[αιῖ5 ο[ιο αἆ Ἱ]]ιά εἀοσοεπάαπι ευπάεπι α[Πεοίιπι ἀῑγετ[ῃς 
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σθαι βοηθημάτων, ὅταν ἕν διαφέρουσι γένηται αὐτοῖς. ἔπι- 
δεῖξαι γὰρ πρὀκειται κατὰ τίνα διάνοιαν ὁ Ιπποκράτης εἶπε, 
φυτών χυμοὶ ἐφ ὦν δύναμιν ἔχουσι. τὸ γὰρ ἐφ ὦν ἤτου 
µορίων 1 διαθέσεων ἢ τρόπων χρήσεως ἀναγκαῖόν ἐστιν 

ακοῦσαι. λέγω δὲ τρόπους χρήσεως, ὅταν ἤτοι τὴν αἰτίαν 
αὐτὴν τις ἐκκόπτη, δι ἣν ὀδυνᾶται τὸ πεπονθὸς µόριον, 

ἤτου τὸ Ίεννώμενον ἐξ αὐτῆς φυσῶδες πνεῦμα διαφορῇ. 
καὶ τοῦτ αὐτὸ ποιεῖ διττώς, ἢ λεπτύνων αὐτοῦ τὸ παχὺ 
καὶ φυσῶδες ἢ αραιών τὸ περιέχον αὐτὸ σῶμα. καὶ μέντοι 
καὶ περὶ ταῦτα τρόπος ἕτερός ἐστιν ἀνωδυνίας ποιητικὸς 

ἐκ τοῦ ναρκοῦσθαι τὴν αἴσθησιν γινόμενος, ἐφ οὗ καὶ 

συνέσεως ἐστιν οὐ τῆς τυχούσης µίξαι τῷ ναρκωτικῷ 
τἆλλα καὶ μὴ µόνῳ χρήσασθαι. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ἐν τῷ 
Φιλωνείῳ φαρμάκῳ τὴν μὲν τῆς ὀδύνης παῦλαν ἡ τῆς αἰ- 

σθήσεως νάρκη ποιεῖ, τὸ δὲ ἐργαζόμενα ταύτην ἐστὶν ὁτὲ 
τοῦ µήκωνος ὀπὸς καὶ τὸ τοῦ ὑοσκυάμου σπέρμα ταῦτα ὅ᾽ 
εἰ μόνα προσενεχθείη, παντάπασιν μὲν (λίγα δοθέντα 

τὴν ὀδύνην οὐ δυνήσεταυ παύειν' εἰ ὃ᾽ ἐν ᾧ µέτρῳ λη- 

Ἰοοῖς εχε][αίαπι Ποη εαάεπι τεπιεᾷῖα ροβα]ατε. ΌΠεπάετο 

επῖπι Ρτορο[ίμπι ε[Ε, 1π αᾳπο [εηία Ηϊρροοταῖες ἀῑκεγιῖ, 

Πιτρίαπι Ἠάπιογες Ἰπ απῖβις νίπι Ἠαδεηῖ: 1]]αά επῖπι Ίπ 

αυἵρας απἲ πιεπιργῖς ααἲ αΠεοιιρας αμῖ πιοὰῖ αἰεπάῖ, 1π- 

τε]ρεγε πεοε[ε ε[. Ὠίοο απἴεπ ιμἰεηᾶί πιοάσοδ, «ο ααπη 

αυ{ Πρίαπι οαυ[απι, οὉ αμαπι αΠεοία ρατ8 ἀοιεῖ, Τεπιογε- 

πας απί Παἰπο[απι Γριγίωπι εκ Ί]α ογεαίαπι ἀῑ[οαΙπας; 

Ἰάᾳμε Ἱρ[απι ἆποραςδ πιοᾷῖς ε[ποίπιας απί Γρίτιίας ογα[ἴαπι 

Παἰμοίαπιᾳια Ρατίεπι εχἰεπααπίες αμἲ οοπΙΙπεης 1ρΓΗΠα 6ΟΓ-- 

Ρις ταγε[αοἹεηίε. ΟΘΟμῖπ εἰῖαππ αἆ Ἠαεο πποᾶις α]ῑμςφ Ἱπ- 

ἀο]επίῖαε ε[Πεοίος ει, [ο]]εεί αἱ Γεηίαπι Μαρείαί ας [α- 

Ρείασϊτ, ἵπ ᾳἩο ρτιἀεπίαε ποπ νι]ρατῖ ε[Π, Πιρε[αοίοτῖο 

πιεάϊςαπιεπῖο ἃ]ία Ρετπιῖ[οςτε, ηθαΙε 6ο [οἱο πμ, Όμεπι 

εΠΙπη Ῥταειοε, α Ρι]οπίο, αιιοἀ νοεα(ήτ, πιεάϊοαπιῖπε, 

ἀο]οτῖ Άποπι βπροτε [εη[αθ Ιπιροπῖ; Παρογεπι νετο εἴ ἴος- 

ῬογεΠπι ραρανεγῖ [μοσι5 εί αἰίεγοῖ [επεπ ε[Ποϊαπί, Ἠαες 

{ [ο]α ρογραιζα εχλΙρεαπίΣ, ἀο]ογεπ [εάατε ποἩ ῬΡοίε- 

σαπῖ; οποὰ ΠΠ ἰαπίαπι εκ 18 ἀείατ, ααβπίμπι αοοερίαπῃ 
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φθέντα παῦσαι δύναται, τοῦε ἔχου τὸ µέτρον, οὐ σμικρὰν 
βλάβην ἐργάζεταυ κατὰ τὸ πάσχον µόριον. ἵν οὖν μήτὲ 

µεγάλως αὐτὸ βλάψη καὶ ναρκώση τὴν αἴσθησιν, ἡ τῶν ἄλ- 

Ίων φαρμάκων μίξις εὑρέθη τῷ Φίλωνι. τἰς δὲ ἐστιν ἡ 
μέθοδος ᾗ Χθώμενος ἄν τις ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἥκοι κατα- 

σκευὴν τῶν φαρμάκων, ἓν τοῖς περὶ συνθέσεως αὐτῶν εἴ- 

θηται. περὶ μὲν δὴ τούτων ἱκανὼ καὶ ταῦτα, θεασώμεθα 

δὲ περὶ τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων ὧν. ἡγεῖται πρῶτος γέγραµ- 
μένος ὃ κυκεών. ὅτι μὲν οὖν οἶνος ὀδύνας ὀφθαλμῶν ὅσαι 
ὃν ἔμφραξιν γίνονται παύει, διὼὰ τῶν εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς 
ὑπομνημάτων ἐμάθετε. νῦν δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ὕσαυι 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον γίνονται, ποτὲ μὲν διὰ πάχος αἵμα- 

τος, ποτὲ διὰ ψύδιν, ἀναμνήσθητὲ πολλάκις ἑωρακότες ἐπί 

τε τών κατὰ κοιλίαν ὀδυνῶν, ἐπί τὲ τῆς καλουμένης ἡἡμι- 

φραίΐρας, οἶνον ἀκρατέστερον αὐτίκα μὲν ὠφελήσαντα σα- 

σώς, ὕπνου δὲ ἔπιγενομένου τἐλέως παύσαντα" τεθέασθέ 

µε διδόντα οἶνον οὐκ εὐθέως νήστει, αλλ ἐπὶ τροφῇ. νῖν 

{εάατο ἀο]ογοπι Ῥο[Πε, Ἱπ[βραϊ ποχα πιεπιργαπι ἄο]επς αΠ-- 
οιείατ. {ριίμχ ηο 1ρ[άΠΙ Πιββηορετε οΠεπάαίπς, πεφαθ 

Γεη/[α5 ορίοτρεαί, αΙΙοΓΙΠΙ ΠΙΘΙΟΒΠΙΙΠΙΙΠΙ Ῥεγππ][Ιο α ΡΠΙ- 

Ίοπε εχοορ]ἰαἰα ε[ι. Ομιαεπαπι γετο Πί πιείµοάαδ, αιᾶ 

αυῖ5 πίεηθ Ἠαπο πιεάἰσαπιεπίογαπα Πγαοίιταπα ππολαίας, ἴπ 

10η] ἆε ἀρ[ογαπι οοπΙροβίΙοπο Ῥτοάϊίαπι εΠ. ΕΙ ἆε- 5 

Ἰαοίεπμς. ΊΆαπο αααε Γεαμαπίας, οοπΠάεγαπιαξ, Ίπίετ 4ππε 

Ῥτίπα ε[ι νοκ ἴ]]α, οΥοεοἩ, Πειππρο αιποά γΙπαπι ἆο]ογεφ 

οομἱογαπι εκ οΡ[ϊταοίίοηε οτ]εηίες πη][1ρεί, εκ αρΠμοτΙ[ππο-- 

τμΠ ΙπίεγργείαΙοπΙρης «ἀῑάῑοιβῖ.  ΊἈιΠο νΟΓΟ αΛοΓΙΠΙ, 

ᾳαἱοαπ(μο εδάεπῃ ταΙΙοπο οοποΙἴαπίασ, ἆο]ογιπῃ ΠΟΠΠΙΠΙ-- 

ᾳπαιΏ οὗ [αηραϊπῖς ογα[Πππάίποπα, ὨΟΠΠΠΩ Παπ οϱ {πρας, 

νορίς 1π ππεηίθπι νεηπῖαί, αιαπα [αερῖας εἳ 1π γνεπἰτ ἆ4ο- 

Ἰοτίρις εἰ 1π ἀο]ογτε οαρῖῖ νοσαῖο Ἠεπιίογαργα [ει Ἰεπηῖ-- 

εταεα, πιεγαοῖαδ νίπιπα [απιίηπι οοη{εβΙπι οαα]άθαι πιαπῖ- 

{ε[ιο Ἱαν][Πε, αοοεἀεμίο ἀείπάε [οπιπο, ἵπ ἰοίαπι ἆοἱογεπα 

Γαβα]ι ο, νιάετι]. ὙἱάΙΠΙ απίεπι 1Ἰηθ ΠΟΠ 1ου Ἱε]απο, 

[εὰ αὖ α[απιίο οἶρο εκµῖροια. Αἱ Ίοο Ίοοο Ἡἱρροογαίθν 
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δὲ ὁ Ιπποκράτης ἑμυξέν ἀμφότερα καὶ τὴν τρυφην καὶ τὸ 

πόµα. τοιοῦτον γάρ τι πρᾶμά ἐστιν ὁ κυκεὼν, ὡς καὶ παρ) 
Ὁμήρου µἐμαθήκατε. μιγνύντων μὲν ἄλλα τῷ οἴνῳ, κοινὸν 
ὃ᾽ ἐχόντων ἁπάντων αὐτόν. ἴσως καὶ τι τὸ μετ ἀλφίτων 
μὲν εἶναι Ἰὸν οἶνον. ἐξ ἀνάγκης δὲ καί τι ἄλλο ἐκ τοῦ 

πυκεὼν ὀνύόματος ἄξιωσει τις δηλοῦσθαι τοὺς παλαιοίς, 

οὕτω μᾶλλον ἐπιδεικνὺς κεχρῆσθαι τῇ προσηγορίᾳ. χρῆσθαν 

δέ ποτε καὶ τροφῆς χωρὶς οἴνῳ τῶν οὕτως αλγούντων τινὰ 
πελεύσας ἕνεκα τοῦ βεβαιώσαί µου τὴν ὑπόληψιν, ἐθεασά- 
µην ὡς προσεδύκησα παροξυνθέντα Θερμῶν ἀτμῶν πολλῶν 

ἀθρόως αναδραμύντων ἐπὶ τὸν πεπονθότα τόπον, ἐφ οἷς 
ἀνώμαλός τὲ ἅμα δυσκρασία καὶ πλήρωσις ἠκολούθησε 

τοῦ µέρουο. ἐπιδέδεικται δὲ ἡμῖν 3 μὲν πλήρωσις τῷ 

διατείνειν πάντη τὰ σώματα ὀδύνας ἐργαζομένη τοῖς ἆσθε- 

νέσιν, 3 ὃ᾽ ἀνώμαλος δυσκρασία διὰ τὸ τινα μὲν ἔτι κατὼ 

φύσιν ἔχειν μόρια, τινὰ δὲ ὁμιλεῖν αὐτοῖς ἐψυγμένα. γ}ί- 
νεται γὼρ ἐν τούτοις ἐκ τῶν παρὰ φύσιν ἐχόνιων εἰς τὰ 
κατὰ φύσιν ἔχοντα διάδοσις τῆς ψύξεως ἀἄνιαρά, τὸ δὲ 

πίγαπι(αε πηϊ[οπϊί εἰ οἶραπῃ εἰ ροίαπι: ἴαιο επῖπι απΙάἆαπι 

εγοεοπ εβ, αιεπιαάπιοάιιπι εἲἴ αριᾶά ἩΠοπιεταπι ἀῑάΙοῖ[ϊ, 

πη][οεπίρας απῑάεπι αἰῖα ουπη νΙπο, ΟΟΠΙΠΙΙΠΘ ΝΕΓΟ ΟΠΙΠΊΙΙΠΗ 

ἔρ[ίαπι Παβρεπίίριηςς {οτία[ε εἰ οιπι Ρο]επία ΥΙΠΙΠΙ Π][ζθ- 

Ῥαπί. ἸἈΝεεε[αγίο ααἴεπι εἰ αἶία πι[εοτὶ εχ Ἰοο ποπιῖπες 

οΥοεοηΏ γείεγὲς Ώρηατο αωἹφρίαπι ριϊαγετίϊ, {ο εο αἀρε]- 

Ἰαἴοπεπι Ίαπο ἵπ εαπι [εη[απι πιαρὶ αοοῖρετε Ιπάίσαπδ. 

ΔΠαπαπάο απίεπι «Ρο ααειηρίαπι ἀο]οτο νεχαίαπι [πε εἶρο, 

νΙπο π{ῖ Ίάρεῃς, αἱ ορἰπῖοπεπι ΤΠθ8Πι ΟΟΠΠΓΠΊάΓΕΠΙ, πι] {18 

Γαρ1ίο οβ]]άῖ ναροτίριας αΠεοίαπι Ίοοσι ρεἰεη[ῖρας, επι, 

υἱ1 {Γη1 νετιίας, ογμοϊαίαπι απ]πιαάνετιϊ: αὖ 111 επίπι εἲ 

Ιπαεφια]] ΙΠίεπιρεγίθ εἰ τερ]είῖο ππεπιρτο αοοϊἀείαπί, 

ΔΙΙΡΙ νετο πο εχρ[ἰοανίπιας τερ]είῖοπεπι Ποιο ΥΕΓΓΙ8 

οοχροτα ἀῑμεπάεπίεπα, Ιπιρεοῖ]]16 ρατίῖριας ἀο]ογεπι 1Π{εττε, 

Γεά Ἱπαεφπα]επι ΙΠΙΕΠΙΡΕΓΙΕΠΙ ϱα Ταΐϊοπε6, αποᾷ αἰϊηιας 

Ρατίες αἆμαο παϊατα]λίεν αΠεοίαο ΠΠΐ, αἰίφααε τε[Ίρεταίαθ 

1ρῇφ βΠηϊ Ῥτοχίπιαε: 1Π 116 επῖπι α πια]ε αΠεοίῖ ραγΗβι 

αᾱ τεοίε να]επῖε πιο]ε[ία απαεάαπι {γὶσοτίς ἀἰβτιρυίο 4; 
6 
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ὅλα ψυχθέντα καὶ ὡς [548] ἂν εἴποι τις ἑκτικὴν κτησά- 
μένα τὴν τοιαύτην κράσιν, οὐκ ὀδυνᾶται. τὴν γὰρ φύσιν, 
φσὶ, διαλλασσαμένοισι καὶ διαφθειρομένοισιν αἳ ὀδύναυ 

γίνονῖαι, οὐ διηλλαγµένοις οὐδὲ διεφθαρμένοις ἤδη. τὸν 

μὲν οἶνον αὐτός τὲ προσεδύκησα βλάψειν ἄνευ τῆς τροφῆς 
πινόµενον, Ἡ τὲ πεῖρα µαρτυρήσασα βεβαιοτέραν µοι τὴν πί- 

στιν εἰργάσατο. κυκεων ὃ) οὐκ ἂν βλάψειεν ἔχων ἐν αὐτῷ 
τὴν τροφήν. ἐκ γὰρ τῆς αμφοῖν συμμέερου µίξεως ὁμαλὴ 

κατὰ βραχὺ Θαάλψις ἐν τοῖς πἐπονθόσι µορίοις αὐξανομένὴ 

χωρὶς ἀτμῶν πολλών ἐκθερμαίνει τε τὰ κατεψυγμένα καὶ 

διαφορεῖ τὰ ἐμπεφραγμένα. διέρχεται γὰρ ὅσα πρότερον 
ἕν τισιν ἐσφίγγησαν διὼ πάχος, αὐτά τὲ λεπτυνόμενα καὶ 
χεύμενα τῶν τε περιεχόντων αὐτὰ σωμάτων ἀραιοτέρων 
ἀποτελουμένων, ἅπερ ἐπὶ τῶν θερμαινόντων ὁμαλώς γίνε- 

σθαυ φιλεῖ. καὶ οἱ πταρμοὶ δὲ, καὶ γὰρ τούτους ἐφεξης 

ἔγραψεν, ἐναργῶς φαίνονται κεφαλαλγίας ἰωμένου, τας ἐπὶ 

πλήθει φυσώδευ πνεύματος γινοµένας ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα 
µέχρι τῶν πταρμών ἐπιδέδεικταί µου τοῦ προτἐθέντος ἐξ 

αἲ οπιΠες τε[Γ]σεγαίαε, αἱ Πία ἀῑσαπι, Ἱεοίίοαπι απππάααι 

{επιρεγαίμταια αἀερίαε ποπ ἀο]επί, ΘΟμῖρις επίπα, ἴπα], 

Ἠαίιγας πππἰαπίατ αἴηαο οογγυπΙιρΙΠ ία, ἀο]οχεςδ εχο]ίαπίας, 

ποῦ Ρετπηιίαἰ] Ίαπη αἴφιθ οογγηρ!ῖ. Έβρο ῥτο[εοίο νΙππα 

βπε οἱρο εροίαπι ]αε[αγαπι ε[ῇο ατρἰίταδαι εἰ εχρογ]επί]α 

1άεπι {ε[ίαία Πγπιίογεπι [εη{εηί]άπι πηεαπα τεάἁΙώαί, οὔοεοα 

αιίθπι α πα 1 Γε 1ρ[ο οἴραπι οοπ]ποαί, οΠεπάςετε περιᾶ-- 

4 μα ροϊετῖῖ: σπα εκ αἱγ]ήδᾳαο ππεάἰοοτί Π][ήοπε αεηιᾶ- 

1116 ραυ]αί]πι οα]ε[αο, { ἵπ ρατΗρας α[εοίῖ αὐρείοεπς 

απο πια] ναροτίραφ εἰ γε[Πρεταία οα]ε[αοΙί αἱ Ιπομ]οαία 

ἀϊ[βραί,  Όιαεσαπαπε οπῖπι ρτῖας α(α]ρας απ Ἰοοῖ οϐ 

οτα[Πιάίπθια Ππ]ιαε[ογαηί, εος αἰἰεπικία εἰ {α[α Ῥεγπιεαηί, 

οοηΙπεπ!ρις εἰίαπι 1ρία οοτροσίραφ τατ]οτίρια Ιαχίιογίριδ- 

416 α[[εοίῖ, 9 πάαθ αὓ αεηιιαβ]]1[εν οα]ε[ασϊεπίῖρας Πεγί [ο-- 

Ἱεηί. Φιεγημἰαίίοπ6ς 4μοα6; Πα εἰ Ίο ἀείποερς [οχ]- 

ΡΗΐ, ἀο]ογες εαρῖῇ5 οκ πηι]ίο Παίποίο Γριγίία οεἱο Ρρετ- 

[ρίειια τεπιογεγο οεγπαπίαγ. Ἠαοο ἰδίαν οπιπῖα πε αἆ 

Πεγπιαἰίοπες οι 6ο, αιοά αἳ Πο ρχοροβίαπι Γα1ἱ, 
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αρχών ἐχέαθαν, κακώς ὑπὸ τῶν ἐξηγησαμένων εἰ λές 

λόγους τεμνόμενα. ἐπὶ δὲ τὴν ἑξῆς λέξιν μειαβώμεν, αἀπέ- 

χεσθαι δοκοῦσαν ἔτι τε καὶ μᾶλλον ἁπασῶν τῶν ἐμπροσθεν 
ἦπερ αλλήλων ἐκεῖναι. δύναται δ᾽ν ὡς ἔγω φηµι, καὶ αὐ- 

τὴ περὶ μὲν ὀδυνῶν εἰρῆσθαι καθάπερ ἐκεῖναι, διαφέρειν 

ὃ᾽ αὐτῶν τῇ κακίᾳ. γίνονται γάρ τινες ὀδύναι κακοήθεις 

ὑπὸ τῶν κακούργων εἴτ οὖν φαρμάκων ἃ δηλητήρια κα- 

λοῦσιν, εἴτε Θηρίων ἰοβόλων, εἴτε καὶ χυμῶν τινων ἐκ διαί- 

της μοχθηρᾶς ἢ λοιμώδους αέρος ἐν τῷ σώµατι γεννηδέν- 

των. ἐπὶ τούτων οὖν φημὶ λελέχθαι ταῦτα τὰ βοηθήματα, 

γάλα, σκύροδα, οἶνος ἀπεξεσμένος (633) ὄξος, λε. γάλα 

μὲν ἐπὶ τῶν κατὰ διάβρωσιν ἀναιρούντων' ἐπικράσέως γὰρ 
δεῖται σκὀροδον δ᾽ ἐπὶ τῶν κατὰ σφοδρᾶν ψύξιν, οἶνος ὃ 

ἐπὶ τῶν κατα µετρίαν. προσκειµένου δὲ αὐτῷ τοῦ απεζε- 
σµένου δυνατόν ἐστιν ἀκούειν τὸν ἱκανῶς Θερμὸν, ἐγχωρεῖ 

δὲ καὶ τὸν οὕτως ἀφεψημένον, ὡς ίνεσθαι τὸ καλούμενον 
σίραιον. ἐπικρατικὸν γάρ τοι καὶ τοῦτ ἔστι καὶ δριμυτή- 

«οἩπεγεγτθ α πιο οΠεη[απι εΠΙ αἱ πια]ε αἩ Ἱπίοτργείϊθιας ἴπ 

Ρίαγεςθ [εγπιοηςς {μ][ε ἁῑν]ιία, Αά [εααευίεπι Ισίίαγ ραγίεπι 

Ππαη[εαπη15, Ύ4ὐαε Ρρ]ι5 εἰῖαπι αἲ οπιηῖρας ργοχίρας, (απ 

Ί]]αε 1πίεχ [ε ἁῑ[ίατο νιἀείατ. Ροίοβ αμίεπι εἰ Ἱρία, αἱ 

ερΡο Γεπίῖο, ἆε ἀο]οτῖρας, [Ποιί εἰ 1Ί]]ααε, {Γα][ε ρτο]αία, 

Γεά αὐ 1] ἀϊΠετε πιαµῖα, Ἑκοτιαπίας επῖπι ἆο]ογεθ 

ααἰάαπα πα]1σηῖ α πια]εβοῖ Γεια πιεάΙοαπιεη{]δ, (αε ἀε]ε- 

ἱετία, Ἱά εΠΏ πιοτίῖεγα νοσαπῖ, {ει {εγῖ νεπεπηπι 1οία 

{απάεπίῖθις, Βνε [μοοῖ αἰᾳαίρας εκ ΙΠΙΡΤΟΡο νἱοία αι 

Ρε[Ι]επ οοε]ο 1π ΟΟΓΡΟΓΘ Ρεη]ῖδ. Αά Ἰο8 Ιίαπε 1ά σο- 

ημ5 τεπιεάῖα εηιππεταία Γι]ῇΠε ἀῑοίπιμς, ας, α]ίαπι, νΙη πι 

Γεενε[ποίαπα, αοείαπα, [α]επ. ο ΠΒΙΠΦΙΠΕ νεπεπῖ εΓο- 

Ποπε ἀπίετβοιεπΗρις αἀνετ[αίατ, Παυίάεπι αἰτεπιρεγαίίοπθ 

ορυς εΠ,. ΑΙαπι νελπεπιεη {πίροτο Ιαεάεπίῖδις τεββ]ε, 

νίπωπι πιεάϊοογιίετ {Πριάϊ; [εὰά «απ Τρί αἀ]εοίαπι {μ9- 

ερ Γετυε[ασέωπα, ΙΠπίε]]σετο ρο[απημ αἀπιοάσπι οα]άπι, 

Ροϊε[ϊ εἰίαπι ἀπίε]1ρί νίπυπι Πα ἀεοοοίυπα, υἱ [αρᾶα, 4 παπι 

νοοαπέ, {αοία Π{: εἰεπῖπι Ἠαεο οογγοάεπίθθ ἀοτιπιοπίας ἵθπι- 



336 ΙΠΠΟΚΡΑάΊΟΙΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΝ 21’ 

Εὰ. Οαγί, ΤΧ. [51φ.] ος Εάν Βα[, Ὑ. (523.) 
των διαβρωτικὀν. Όὄξος ὃ᾽ ἕνεκα τοῦ τέμνειν χυμοῦς κολ-- 
λώδεις, ὡς ἐπὶ τῶν μυκήτων ἢ καὶ ψύξεως ἕνεκεν, ὡς ἐπὶ 
Θαψίας. τοὺς ὃ᾽ ἅλας, ὡς ἐκδαπανῆσαι δυναμένὸὀυς ὕλην 

τὴν οὐσίαν τῶν κακούργων χυμῶν τὲ καὶ φαρμάκων. αλλ 
ἐπεὶ μὴ μόνον ὠφέλειαι καὶ βλάβαι τοῖς σώμασιν ἡμῶν 
γίνονται κατὰ τὰς τῶν κακούργων. χυμῶν τὲ καὶ Φφαρμά- 

κων, αλλ ἐπεὶ μὴ µόνον ὠφέλειαι καὶ βλάβαυ τοῖς σώμασιν 
ἡμῶν γίνονται κατὰ τὰς τῶν ὁμιλούντων ἁπλας ποιότητας, 
ἀλλὰ καὶ καθ ὅλην τὴν οὐσίαν, ἐμάθετε γὰρ καὶ τοῦτο δι 
ἑτέρων ὑπομνημάτων, προσηκόντὠὼς ἂν εἰθημένον εἴη τὸ 

φυτῶν χυμοὶ ἐφ ὧν τὲ δύναμιν ἔχουσιν. καὶ γὰρ καθ: 

ὅλην τὴν οὐσίαν ἰδιότητες του οἰκεῖαι τοῖς σώμασιν ἡμῶν 

ἢ αλλότριαι κατὰ τέτταρας ὕλας εἰσὶ καθαρτικὰ φάρμακα 

καὶ τροφαἳ καὶ τρίτα πρὸς αὐτοῖς ἃ νῦν «/πποκράτης Ὡωνό- 

µασε κακοῦργα καὶ τέτταρα τὸ τούτων ἐάματα. τεμνὸμέ- 
νου δὲ τοῦ τρίτου γένους τῆς ὕλης εἴς τε τὰ δηλητήρία 

καλούμενα φάρμακα καὶ τοὺς ἰοὺς τῶν Θηρίων, διτιὴ καὶ 
τῶν ταῦτα δεραπευόντων ἐστὶν ἡ ὕλη. καλεῖται δὲ ἄλεξι- 

Ρεταί. Αοείηπι νετο, τί ρ]αί]ποί[ο8, απα]ες Ταήροταπι Θ[α 

ογεαπίασ, {ποσο ἀῑ[εοεί νε] εἰῖαπι τα[τῖρεγαπά1 σαι[α, Ποιξ 

αάνογ[ας ἴἵπαρπαια τεφυτίίαν,  Ῥοβτεπο [α]επι, υἵ Τοΐαπι 

πια]ε[οοτιπα Ἠάππογαπι ππεΙσαπιΘΗΟΓΙΠΊ ΙΕ [αρ Παπᾶαπι 

οοπ/µπιετο Ρο[, ΄ Οείεγαπ αποπίαπι πϊ]αίες εἰ Ποκαθ 

ΠοἩ [οἱαπι Ῥες Ππιρ]ῖοςν πο αἰηβεηίῖαπι ο παΠταίες, Γεά 

εἰῖαπι Ῥετ ἰοίαπι Γαρβαπῖαπα οοτροτῖριας ποβτῖ αἆνεπῖαπῖ, 

εἰ Ἰου επί εκ α]ῖς οοπιπηεπἰατ]ς ἀῑαῑοϊβϊίς, Ίάγε' [απθ 

ορίῖπιο εἰ Ἱ]]ιά ἀῑοίαπι Γαεπί, Πτρίαπι Ἠήπιοχες εἰ Ἱπ 

οπίρας υἷπι Παδοπῖ. Ρτοργίείαϊε Παπιπο εκ ἰοία [18- 

Παπιῖα Ῥτοβεπίίαο απῖ οογροτίρΙθ πο[χῖ οοηΏρταεπίεδ απξ 

αἸπεηπαα, 4Η814οΥ πιαἰεγῖῖ] οοπΠΙΠΘΠίασ: ααἲ ΕΠΙΠΙ Ραγραίο- 

τας πιεϊοῖπαε [απί απί αΠἩπιοπία αιαἲ αἆ Ίαεο ἴετίῖο ἑα 

4παε Ἠϊο ΗΙρροσγαίεθ πια]ε[σο ποπιϊπανἰε απῖ ᾳπατίο 1ρ[ο- 

ΤΗΠΙ τεπιεάῖα, Όπίπι νετο Γεταπι πιαἰετίας ΡοΠΙΙΦ εἰ π 

ππεΙοαιπεηῖα ἀο]είοτία, Ἰοο α[ῖ πιοτιίζετα νοσαία οἵ [εγα-- 

ΤΗΠΙ γεπεπα, ἀἰβηρπαίας, ἀπρίεχ εἰ [Πα οπγαπ τή πι πιᾶ- 

ἱετῖα ε[ι. Δἀρε]]απίατ ααϊεπι Οχάθςο γοσαρι]ο αἰοχίρματ-- 



ΚάΙ Τά4ΗΝΟΣ ἘΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤ. 3317 
Εὰ. Οπατι. ΤΧ. [548. 549.] Εά. Βα[,. Ῥ. (592.) 
φαάρµακα μὲν, ὅσα τοῖς δηλητηρίοις ἀνθίσταται, θηριακὰ δὲ 

ὕσα τὰς πῶν θΘηρίων ἰᾶται δήξει ἴσως [549] δέ τις 
ἀξιώσει καὶ τὴν τῶν καθαιρύντων φαρμάκων ὕλην ἐν τοῖς 

τῶν δηλητηρίων περιέχεσθαι, διαφθείρει γὰρ ἡμᾶς καὶ 
ταῦτα, πλείω τῶν συμµέτρων δοθέντα. τοῦτο δ᾽ εἰ συγχω- 
ϱήσαιμεν, ἀκύλουθον ἡμῖν ἔσται τά τ ἀλεξιφάρμακα καὶ 
τὰ Θηριακὰ ἐν τοῖς δηλητηρίοις συγκαταριθμεῖν, ἐπειδὴ καὶ 

ταῖτα ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἓὲ µή τις αὐτῶν βραχὺ προσενέγ- 
κοιτο παντάπασιν. ἀλλὰ ὃν αὐτὸ τοῦτό µου δοκοῦσιν ἰατροὶ 
Θανάσιμα μὲν πολλὰ φάρμακα καλεῖν, ὦν ἀναγκαῖον ὄφελος 
τι κατὰ καιροὺς γίνεται, δηλητήρια δὲ τὰ µηδέποτε µη- 
δὲν ὀνοῦντα μήτε νοσοῦντας ἀνθρώπους μήθ ὑγιαίνοντας" 

οὔτε γὰρ ἀκόντιον οὔθ) ὑδράργυρος οὔτε Λιθάργυρος οὔτε 
λαγωὸς θΘαλάττιος εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενος παρέ- 

χει τινὰ ἡμῖν ὠφέλειαν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πολλὰ, περὶ ὧν ἐν 
τοῖς κατὰ τὴν ἰδιότητα τῆς ὕλης οὐσίας ὠφελοῦσέ τε καὶ 
βλάπτουσιν εἴρηται. 

πιασα, Ἰά ε[ι πιεάιοαπιεηίοτηπι ααχ]]α, ὅο8ε πιογΓετῖς 

πιεάϊοαπιεπῖ αἀνοετ[απίασ; ἍΊλετίασα ΝΕΤΟ α1πΒε Γ6ΕΓΑΓΙΠΙ 

πιοτβΡας πιεἀεπίατ, Ύεταπα {οτία{ε ααἱς εχἰβαπιαν]έ εί 

Ῥυγραπ μπα πιεάϊοαπιεπίοχ επι πιαϊεγίαπη Ιπίετ πιοχῖ[ετα ε[[α 

οεπ/[επάαπα, Πτι εἰ Ίαεο π]ίτα πιοάιπα α[απιία πο 1ΠίΕΓ-- 

Ποϊαπί,. Τά { εοποε[Πετίπιας, οοηίε(αεΠς ετῖί εἴίαπι τί 

α1εχίρμαγπιασα εἰ (μετίασα 1Π ΠΙΟΤΗΓΕΣΙ5 ΕΠΙΠΠΕΓΕΠΩΙ5, 4Η απ-- 

:4οφμἱάεπα εἰ Ίαεο πο ρεγίετε Ρο[μπί, πΙβ { φπῖς εκ {ρβς 

οΠΙΠΙΠο Υα]άε ράγαπι αΠιπι[ετ!. Ὑετιπι ε ἆθ οα/[8 πα Πὶ 
Ρίητα πιεάΙσβπιεπία ἨΟΠ ΥΟΟΔΓΕ Πιοτίζετα πιεάΙοὶ νΙἆεῃ-- 

ἔωσ, 4αοά {ρίογαπι {επιροτῖρας αυα1ριιςσάαπι αά[ας πεοείἴα-- 

τία Π; εα νετο αΡβρει]ατε ἀε]είετῖα, 14 ε[ὶ ρεχπ]οϊοία, 419 

πυ]]ο ΠΠ(ΠθΠ1 ἴεπιρογθ πηεαιε αερτοίῖ Ποπιῖπ]ρας πεφαθ 

να]επῆρας ορεταπι {εγαΏῖ, πεφε εΠΊπι βοοπ]ίμπι, πει 

ΑΥΡοΠίαΠΙ νΙναπα, Ὠηε(Πε αΤΡΕΠΙ ἴρηπια, Ἠεμε ΠΙαΤΙΠΙΠΦ 

Ἱερας, Ἱπίτα οογρΏς ἁεοερία, α]]άπι πορῖς αΠεγιπί επιο]ιι-- 

πηεηίαπι, ααεπιαάσιοάπι εἰ αἰία Ρ]εταιθες 4ε ααἶρας εἴ {ῃ 

11116 οοπηπιεηίατ]1 αοἴπι ε[Ι, αΏί ἆε ]αναπίῖβιας αἴφιε πο- 

οεπίῖρας Ρε {οίῖας [αρβαπ]ίαε Ῥτορτείαίεπι ἀἰ[ριίανίπιας, 

σΑΙΕΝΌ56 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. ΡΛΗΘ Το Υ 
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μι : στ. ο γ, 

"ἄνθρωπος ἐκ κόπων ἐξ ὁδοῦ, ἀδυναμίη βάρος ἀνέπτυεν, 
ἔβηξε γὰρ ἔκ πορυφῆς, πυρετὸς ὀξὺς πρὸς. χεῖρα ὑποδά- 
πνων. δευτεραίῳ οδὲ ὴοβΡΟΗ γλώσσα απεκαύθη, ῥὶς 

ὑνυλόζαφη δρα, οὐχ ἡμορῥώ)ήσεν, αριστερὺς σπλἠν µέ- 
ας καὶ σκληρὸς ὠδυνᾶτο. κ... 

Ν αλ. , ” ͵ μ , α ομσι 5 Ἀ 
ΙΤὰ μὲν ᾿γενόμενα τῷ καμνούτι᾽ διηγήσατο», εἴτε δ ἂν 

3  πΙση ι ’ ιά νε - ο. , 
ἀπέθανεν εἴτ ἐσώθη παρέλιπεν, ὧν γάριν ἅπαντα γθάφε- 

3, γ' κά . ” -” κι 2, 

ται τᾶλλα. τε ἂν οὖν ἐἔγω παρὰ τοῦ νοσοῦντος οὕτως ἔσε- 

σθαι προεῖπον ἴδως ακοῦσαι ποθεῖ τις, ᾧ ταληθῆ ῥητέον 
ἐστίν. ὡς εἴ µοέ τις ἔδειξεν αὐιοῦ τὰ οὗρα,  σαφῶς ἂν 

ἀπεφηνάμην ὁποιόν το φρονώ περὶ τοῦ κάμνοντος, ὅδον μὲν 
Ν » 3 ΝΕ ει ’ ͵ 3 / ελ ε σης ί Ν Ν 

γαρ ἐπὶ τοῖς εἰρηµενοις ὀλεθρίως εἴχεν. ει δὲ᾽ἠν καὶ τὰ 

οὖρα ἄριστα, σωθήσεσθαι μὲν, ὀξέως δὲ «νοσῆσαι τὸν ἄν- 
3 ’ » 3 δ ι ι ν . 3 

ὤΦρωπον ἀπεφηνάμην ἄν." εἰ δὲ ἠν καὶ τὰ οὖθα μοχθηρὰ, 

διὼ ταχέων τεθνήξεσθαι, µμέσον δὲ αὐτῶν, ὣς µήι ἔπαυ- 

γΙ. 

Ἡοππο επ Ἰα[[ιμάπίδιις αὐ ἰπεγε, ἰπιδεεϊ]ίίας, ῥγανίιας 

επ[ριῖε, ἐμ[εναι οπῖπι εν φετίῖοε. Γετὶ αεμίαν Ἱπα- 

πμπα [μὐπιογάεης. δεοµπᾶο ἄίε οαρµε ϱτανει ἱἴπβμα 

επι[ία [ωῖε, παγες μηῤβιϊδις τε[οἴ[]αε, [απριίΐς ποπ ππα- 

πανῖε; [ιῖ[έεγ Πἱεπὶς Ἱπαρ εις εἰ ἁμγις ἀοΐογε ἵπ[ε[αδαίιω. 

ΟπαεπαΙη Ἠμῖο αεστοίο αοοϊἀοχ]Πί, πατγαν]ί Ἡάρροοτα- 

(68: πιοτίΠᾶςπο Πί απ ενα[ογῖί, απογαπα σαι[α τε]ηα οπιπῖα 

{οπ]ρία [απί, ἀῑσοετο ρταθἰογπηϊΠῖ, ΑΙ Γοτίαπ αμίά «ρο ἆθ 

Ἄθργο Ίου Γα{αγαπα ε[[ο Ρταεάίοετεπι αἹδρίαπι αάϊτο ἀείι- 

ἀθχεί, ουῖ νοια Ἠμπο ἵπ πιοάμπα ἀῑσεπάα [απ δἱί φῖΒ 

εἶας πα]! πατίπαπι οβεμά1[αε, οἶατο [πο αιά ἆε εο [ει- 

Ώτεια αἰα]ῇεπι,  ΘΟιαπίαπι εμῖπι αἆ ἀῑεία Ῥετιπεί, ρεΓ- 

π]εῖο[ο αεστοἰαναῖ; αἱ { υτῖπα ορίΐπια ΓΗ, οποια 

απἰάαπι ενα[ατάπα, Γεὰ αοιίαο αεσγοίαίαγαπι εἰ[ό ργαεάϊκ][- 

Γεια Ππ απίοπι ργανα αρρατιυϊ[[οί υγίπα, Ώτενί 1π{εταγαπα, 

91 πηθά{οοτίς, τί πεηιο ]αμάαπάα ε[αί, πεφαο νἱαρεταπάα, 
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νεισθαι μήτε ρα πλείονα χρόνον ζήσαντα τεθνήξε- 

σθαι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα συμπτώματα μεταξύ πως ἐστὶν 

ὀλέθρου καὶ σωτηρίας, ἡ) δὲ ὀνυχογραφηθεῖσα ῥὶς, εἶτα μὴ 
μεθεῖσα τοῖ αἵματος, οὕτω γὰρ ἔγραφψε Ζεῦδις, ῥὶς ὀνυχο- 

γραφιθεῖσα, οὐχ ἡμορῥάγησεν, ὀλέθριον μὲν καὶ οὕτως, ἦτ- 
τον δὲ τοῦ μηδ᾽ ὅλως αἷμα μεθεῖναι. πρόδηλον ὃ᾽ ὅτι τῆς 
χειρουργίας καλώς γενομένης ὅμως οὐκ ἐρῥύη τὸ αἷμα. τὴν 
ἀρχὴν γὰρ οὐκ ἂν ἔγραψε κατὰ τὴν διήγησιν, ὀνυχογραφη- 
Φῆναι μὲν τὴν ῥῖνα, μὴ γενέσθαι δὲ τὴν αἱμοῤῥαγίαν, εἰ 

περὶ τὴν χειρουργίαν τοῦτο συμβεβήκευ. Ἀλέγουσι δὲ τοὺς 
παλαιοὺς οὐ µόνον τοῖς ἰδίοις ὄνυξι τὴν ῥῖνα διαιρεῖν, ἀλλὼ 

καὶ σιδήρῳ τινὲ πρὸς αὐτὸ τοῦτο παρεσκευασµένῳω, καὶ ἑοί- 
Καοι, κατά γε τὸ ἐν τῷ λόγῳ τῷδε προκείµενον, ἄρῥωστον 
δια τὴν καρηβαρίαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν αὐτῆς οἱ θεραπεύον-- 

τες τὸν ἄνθρωπον ἰατροὶ παραγενέσθαι' τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τοῦ 

σπληνὸς εἰθημένον, {[ 550] αριστερὸς σπλῆν μέγας, οἱ μὲν 

Ἰοπφιοχῖ {επιροτί [αρετβαίεπι, ἵαπάεαι πΙοΥΙΗΤΙΠΙ ε[ε αΠιτ-- 

πηαίζεπι. Αα Ῥοττο [Υπιρίοπιαία πηεᾷῖα ᾳμοάαπι πιοάο Ἱπ- 

ἴετ Ρετπῖοῖεπι αἴᾳπε [αἰαίεπι Γαπῖ, Τ]αά γετο, Παγες απ- 

ἴεπι υηραῖρας τε[οι[παε, ἀείπάε ποπ ε[ιπάεπίες [απσαίπεπι : 

ία επῖπι [οτρΠί Ζεικχῖ, πατε ππσιῖρις τε[οϊ[[αε ποπ 

ε[πάετιπί [αησαῖπεπ, Ῥε[ππιαπι βσπαπι εΠῆ. Οποᾶ { 

Γογϊρίαπι ε[εί, απεπιαάπιοάαπα εί 1η Ρ]ασίριας εχεπρ]ατ]-- 

Ῥας Πογτρίαπα τερογίατ, Ἠ8τεδ ππραῖρις τε[οιαε, [αηπριῖ8 

ἨΟἩΠ ππαπαν]Ιί, Ρεγπ]οϊο[απι απἶάεπι εἰ Ἠοο ε[εί, Γεὰ πι- 

ης (παπι ἨΠι]]ο πιοάο [αηραίπεπι επίεγε. Ραϊοί ααίεπι 

αιιοά εἰ πιαπΠς ορετα χῖίε αἁλμιρια, {[απριῖδ ἵαπιΕηῃ ΠΟΠ 

επιαπαν]ξ; πεσαο επἶπι αΏ ΙΠΙΠο Ἠαο ἵπ ρατίε [οηΙρβῇεῖ, 

πηραῖρας απἶάεπι πᾶτεν ε[ε Ρργο[οιίῖας, πεῃαςα ἴαπχει [απ-- 

συ]πῖς ε[ῃανίαπι αοοἰἀ][Πε, [Π αὔεαπε ΠιᾶΠΙ5 οΡρετα 14 ενε- 

ΠΊτε Ροία]Πεί, Ἠε[εταπί απίεπι νείεγεδ ΠΙε(ΙΟΟΦ ΠΟΠ Ῥτο- 

Ῥγ]ς απραΐδιι5 πιοάο, Γεὰ εἰἶαπι {εγγαπιεπίο αποάαπι απἆ 14 

1Ρ[ΗΠ1 Ῥγαεραταίο ηαγες ἀἰίΓεσαγε {οΠἱοδ. Ὑἰάεπίιχαιιε 1π 

αερτοϊαπἰεα, ἀε 4πο παπο {εγπιο ΠΙ, αἆ Ἱρίατηπι «ῑ[Τεοίτο-- 

πεαι Ῥτορίεν οαρῖῖ5 ρταντίαίεμι οπταπίες ΠΜοΠΙΙΠεΠι Ππηε(1οί 

ἀενεμ[ίε,. Τ]ιὰ νετο ἆε Ίεπε ἀῑείαπι, βπῖΠει επί πιας- 

πια 
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οὕτως προσκεῖσθαν νοµίζουσιν «ὡς τῷ γάλα τὸ λευκὸν ὁ 

ποιητὴς προσέθηκε καὶ τῷ σύες τὸ ἁωμανεονή δες οὐκ ὄν- 

τος οὔτε γάλακτός τινος, ὃ μὴ λευκόν ἐστιν, οὔτε συῶν 

πλ .. αἳ ων μὴ χαμαιευνάδες εἰσίν. 
΄ 4 Δε Ἂξ ς 3 / ”» ε / -” ’ . 

τάχα δὲ ἐκούσης τῆς ῥήσεως τοῦ γέροντος 
ο [α] 3 . ” 3 « ια 3 Ν 3 

οὕτως ῥὶς ὀνυχογραφηθδεῖσα οὐχ ἡμοθῥαγησεν αριστερὴ ἐν 
3 -” - 3 -”--. ΄ Γ] ι] 2/ε. 3 3 -μ 

ἴσῳ τῇ τῶν αριστερων μυκτῆρων καὶ κατ ἴξιν ἐστὶν οὗτος 
” Δ 3 ν νι , ε ” η 

τῷ σπληνὶ, καὶ πιθανὸν ἐπὶ τούτων ὀρμῆσαι τὸν χέιρουρ- 
” , ῃ ; ’ , 

γουντα. διαμιαρτὀντος: δὲ πρωτου ᾖβιβλιογράφου συνεβ)] 

συλαχθΏναι τὸ ἁμάρτημα. ἐγκειμένου δὲ τῇ ῥήσει καὶ τοῦ 

βήσσειν αὐτὸν ἐκ κορυφῆς ἐγένετο καὶ περὶ τούτου τοῖς 
3 , ΔΝ / 3 ΄ » υ 3 ” 

ἐξηγησαµενοις το βιῤλίον αμφισβητησις, ἑνίων μὲν ἔκ τῆς 
” Ν . η } 3 ς 3 / 

κἐφαλῆς την βήχα γίνεσθαυ λεγόντων, οὐχ ως εἴωῦε πολλά- 

πις ἐκ τοῦ Δωώρακύς τὲ καὶ πνεύµονος καὶ τῆς τραχείας αρ- 

τηρίας, ὅταν ταῦτα πρῶτον πάθη. τινῶν δὲ τὸ ἐκ κορυ- 

σφῆς κυρίως λελέχθαυ γοµιξόντων, ἵνα μὴ µόνον ἐκ τῆς κξ- 

φαλῆς πατάθῥος τις αἴτιος εἶναυ τῆς βηχὸς, αἀλλὸ καὶ κεφα- 
λῆς αὐτῆς ἐκείνου τοῦ μέρους ὃ κορυφὴν ὀνομάζομεν. 

ΠΠ, ΠΟΜΠΗ Πα αἀδ]ίππι ε[[ο Πηϊ[βεν ραϊαπε, τί ]αοίά 

αἴριπι Ῥροδία α]εοῖί εἰ [αἴριας Μπι οαραπίες, αἀαπι πι]-- 

Ίππι Ίαο πο αἱθιπι Πε, πα] Γαος ποι. απ οαβαπίθς 

ο τὰ ἀῑ[ζεοία πο. εταρῖῖ [αηρσαῖς βπῖβγα, ἰαπαπᾶπι 

ἀϊκη[εί, εκ Ππίβγα παγο οἵ ϱα Ἰεπῖ ο τεβίῖοπο ορροβία ε{, 

Αἴφαο νετιβηιῖ]ο ε[ι πιοζίοαπι αἆ πιαπς ορεγᾶαπι Ἰῖο πασ]. 

πἀμιρειιάαπι Γαϊ[Πε Ῥεγπιοίαπ, Επναπίε απἴεπι ΡΥΙπιο Ἱ- 

Ῥτατίο αοοἰἀ1ε, πί ογγαίαπι τεπ]αηοχεί, Ῥταείοχοα, «ΠΠ. 

ἵπ. Ρχοροβίο Γογπιρπο 1ά οἰἴαπη Πεν ἰπίμτο ἁρ[απι εκ 
νοεγί]οο, ἆε Ίου οἰἶαιι Ππίεν ΠΗλγί Ππίεγργείεδ Ἱπασπα ἀὶί[- 

Γεηίιο ε[ὶ οτία, ποπη]]18 αϊάεπι οκ οαρίίο Πεγί ΠΠ η 

ἀἰοεπί1θις, ηοπ, {οι οιεῦτῖας Πουὶ οοπ{[αεν1ῖ, εκ ρεείογθ 

εί ος εἰ αἴρετα ατ[εγῖα, 4Παπάο Ίαεο ΡΥΙΠΙΟ α[Πεοία 

[απ αἴφπῖρας απίθπι εκ νεγίῖοο ρτορτῖα ἀῑοίιπα ο[[ε ρι- 

ιαπ Ώρας, πί πο [οἱαπι εκ οαρῖία ἀε[ή]]αίίο αἰἴηιια Γα[ῖς 

οππία Πί, {[εὰ εἴἶαπι αὓ 1ρ[ας οαρί5 ρατίε Ί]]α, «παπι 

ΨΕΤΙΙΟΘΙΙ ΠΟΠΙΙΠΑΠΙΙ5. 
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5 Ἐά, Οµατι, ΤΧ. [ὅ50.] Εὰ. Βα[. Ύ. (655.) 

; 

Οἱ ὑπὸ τέεταρταίου ἁλισκόμενοι ὑπὸ τῆς μεγάλης νύσου 
οὐχ ἁλίσκονται, ἣν ὃ᾽ ἁλίσκωνται πρότερον καὶ ἐπιγίνη- 
ται τεταρταῖος, παύονταυ. 

Τὴν ἐπιληψίαν οἳ παλαιοὶ καὶ μεγάλην γόσον ἐκάλουν 

καὶ πάθος παιδίων, ὥσπερ αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης ἐν τῷ περὶ 
ὑδάτων καὶ αέρων καὶ τόπων, ἐπειδὴ κατὼ τὴν τῶν παί- 

ὃων ἡλικίαν πλεονάδει, τινὲς δὲ "Ερακλείαν αὐτὴν ἐκάλεσαν, 

οὐχ ὡς ἐπιλήπτου τοῦ Πρακλέους ὄντος, ἀλλ ἑοίκασιν οὗ- 

του ἐπονομάδειν ἑλλογίμοις ὀγνόμασιν αὐτὴν, ὡσαύτως γὲ 
γνόντες ἐνδεικτικὸν μεγέθους ὄνομα ποιῆσαι τὴν ᾿Ερακλείαν. 

ἑερὰν δὲ νόσον ἔνιοι κατὰ ψευδῆ δύξαν ὠνόμασαν, ὡς κάν 
τῷ περὶ Ἱερῆς ναύσου συγγράµµατι δεδήλωταν. γίνεται μὲν 

οὖν καὶ ἄπ ἄλλων µορίων πασχόντων ἐνίοτε τὸ πάθος 
τοῦτο. τοῖς πλείστοις δὲ πρῶτος αὐτὸς ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν 

ὁ πάσχων οὐχ ἑτέρῳ συµπάσχων. αἴτιον δὲ τοῦ νοσήµα- 
τος παχὺο καὶ ψυχρὸς χυμὸς, ἀθροιζόμενος μὲν ἐν ταῖς 

ΤΠ. 

Οατέατια ἰαδογαπίες πιαβΊο ΤΙΟΤΟο Ἠ0Π οαρίμπίωτ. δὶ 

Ῥτίμς αµίεπα εαρίαπµγ εἰ φματίατια [μρετυεπίαι, {ἱεγαπέμγ. 

Οοπ1α]επα νείετες εί πασπππα ππογραπα εἰ αΠεοίμπι 

Ῥαεγί]ειῃ αἀρε]]απί, αἳ 1ρίε Πιρρουγαϊες 1π Ἠρτο ἆο αφιιῖς 

εἰ αἴτο εἰ Ἰοεῖν, αποπῖαπα ραετ]ί]α {επιροτε αραπάαΐ, Ίνοη- 

πι]1 εἰ Ποτοι]εια αρίαπα νοσαγεγαηί, ποπ ᾳαοᾷ Πετοι]ες 

εο γεχατείασ, [εὰ νιἀεπίατ 1111, Ποπ αἲΠ εἴἶαπι ποπαϊπῖ-- 

Ῥα5 εἶις [αενταπι εχρτίπετε νο]πεταπὲ, Τα εἰ ΠΟΙεΠ 

Ίιου πιασππάἴπεπι ᾖσηίβσαμς, Ἰεγοι]εππα [οι]ιεεῖ εβιακίῇΠε, 

ΑΙ [αεγαπῃ πποχβυπα, {α]ία ορῖπῖοπε ἆεοερΙῖ, αρρε]ίανε- 

χηηῖ, Ποιί 1π Ἠργο 4ε [πογο ΙΠΟΓΡΟ εχρ]ἰσαίπα ε{ι, Οτῖ- 

{ας [αμρο εί αὔ αἱ] αΠεοίῖ ραγίίρις ποΠΠΙπ(αβπι ντ πι 

Ἠοο, [εά Ἱπ ρ]ατιπαῖς Ῥτίπιιπα Ἱρ[ααι οεγεβγήπα αΠιοιίατ, 

ΠΟΠ αἰῖο αΠεοίο οοΠΓΕΠΙΙΕΗΠΦ. ΜοτΡρί απίεπι σαι[α {Γσιάα5 

οα[ἴαδᾳαε Ἠμπιου ει ἵπ οετερτῖ ΠΠάραθ οοἱ]εοίιδ, ἩΕΓΥο- 



949 ο ΙΠΠΟΚΡΗάΤΟΣΣ ΕΠΜΙάΗΠΜΙΠΟΝ Στ 

Εὰ. Οµαγῖ, ΤΧ. [550 6641 «. Ἐὰι Βα[. Ύ. (503. 504.) 
κουλίαις τοῦ ἐγκεφάλου, καταλαμβάνων δὲ καὶ τὰς ἐκφύσεις 

καὶ μάλιστα τὴν πρώτην ἀρχὴν τοῦ νωτιαίου. τοῦτον οὖν 

τὸν χυμὸν καὶ οἳ ἄλλοι μεν ὠνήσασι πυρετοὶ, μάλιστα δὲ οἳ 
χρόνιου καὶ τούτων πάντων ὁ τεταρταῖος μάλιστα, καὶ αὐ- 

τοῦ τούτου πάλιν ὃ χρονιώτατός τὸ καὶ μετὰ ῥίγους (654) 
παροξυνόµενος. αὐτὸ τὲ γὰρ τὸ ῥγος Ἡἃ Ἑ π Ἀ 
μοχλεῖς. ΛΜ τοῦ ἐγκεφάλου μὲν τὴν ἀρχὴν 
τούτων ἐμφράττοντος χυμοῦ. ᾖἡᾗ δὲ τοῦ πυρετοῦ δερμασία 
λεπιύνουσα ἔμπροσθεν καὶ διαφορεῖν αὐτὸν ἐστιν ἱκανὴ καὶ 

πρὸς τούτω τὴν κρᾶσιν ὕλην σφοδροῖς ῥίγεσι μεταβοῦσε 
πυρειῶν παροξυσμοῖς βάλλειν τὲ καὶ ἀλλοιοῦν ἐπὶ τὸ Θερ- 
µότερον ὑγρὰν καὶ φὐχράν. ταύτῃ γὰρ ἐπὶ ἐνίοτε ὁ φλε- 
ματώδης γεννᾶται χυμός. αλλὰ καὶ τοῖς τὸ σώμα κατὰ 
ἐκκρίσεις ἔπονται διὰ μὲν τῶν ἱδρωτων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

[ὅ61 ] σπασμοὺς  ἐμέτων 3 γαστρὸς ἐπαγωγῆς, ὥστε καὶ 
διὼ τούτων ἐκκαθαίρεταυ, ὃ πρὸς μὲν τοὺς ἀφορισμοὺς 
ἔφη, πυρετὸν ἐπὶ σπασμῶν ᾖβέλτιον γενέσθαι ἢ καὶ ἐπὶ 
πυρετῷ. σπασμὸς ὃ᾽ ἐστὶ καὶ ἡᾖ ἐπιληψία παντὸς τοῦ σώ- 

ΤΗπι(άο οΡΙ6ΙΠ68 4ο Ργαεοῖραθ ἆοτ[ῇ πιεάπ]]αο ρτίπιππα Ῥτί-- 

οἱ ρΙΙΠ1 ΟΟΟΠΡΕΗ, Ἠπῖο ήπιο ϊριίας εἰ απο απΙάεπι 

{εῦτος Ργο[απί, [εὰά πιαχίπηο ἀῑπίπγηας οἱ εκ Ἰ] οππῖρις 

απαγίασα Ρο βπαπα, ἀἴεπιαπο εα Τρία απαγίαπας, Ύαᾶε 

Ἰοπσί[ππια Πἱ εἰ οσπι χ]σογτο Ἰπναςαί, 1ρ[ε Παπηο ΤΙΡΟΥ. 

λος γεοίες κ οετεῦεΙ αιϊἆ εἶα 

ΠΙΑ Ἠοο οῬρβταεπίο Ίππιοτς, ᾖ{εργῖς αμίεπι οα]άτίας 

Ρυῖας αἰίεπααης εἰ Πρ[ίαπι ἀἱ[οπίεγο αρία εΠ, Ριαείετεα εἰ 

ἰοῖαπι ἰεπιρεγαίμταπι νεμεπεπί]ρας τὶροτῖρας πιπίαγο εἲ 

Ἱαπι]άαπα οαπι {πβιάαππᾳαθ αἆ οα]άῑις [ιοοάδαο τεάίρεγο. 

ΑὈ Ἰαο νετο ρπΙ{ο[ας Ἠπππου Ιπίετά σπα ργοογεαίατ 1 ΟΟΓ- 

Ῥουα6, αἱ εχογειῖοπες [εαπαηῖας οοπνι]ίοησια ]αναπίες, ρες 

{ιάογες ααἰάεπι [αερ]αδ, ααἲ νοππῃ, απἲ αἰνί [αράποιῖο-- 

πεπα, 4παγο οἱ Ρος Ἴαεο εχρατραίαχ πιαἰετία Ἱαχία 1 ᾳποά 

ἀῑκιί 1π αρ]ιογι[πῖθ, {εβγεπι οοπγι]ιοπῖ τεοίῖιδ αοεϊἆεγε 

ᾳααπι οοπΥ]Ποπεπα Τευτὶς οοπη]1α]1δ απίεπω ε[ὶ {οῖμ5 οΟΧ-- 



ΚάΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ Ε1Σ 41Ο ΥΠΟΜΛΗΜΑ ΣΤ, 349. 
Εὰ, Ολλανί 1Χ. [ὅσ51.] Εά. Ῥα[. Υ. (52 4.) 
µατος.. ἐν δὲ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὕτως ἐγβαψεν' ασφα- 
λέσιατος δὲ πάντων καὶ ᾧᾷσεος, μακρόιαιος. ὁ τεσαςξαοφ. 
οὐ γὰρ μόνος αὐτὸς ἄφ ἑαυτοῦ τοιοῦτός, ἔστιν, ἀλλὼ καὶ 

νοσημάτων ἑτέρων μεγάλων ῥύεται. πρόδηλον ὃ᾽ ὅτι τοῖς 

ὑπὸ τεταρταίου πυρετοῦ φθάνουσιν ἐνοχλεῖσθαι, γένέσθαυ 
τὴν ἐπιληψίαν ἀδύνατον. ὅπου γὰρ καὶ οὖσαν δη τέταρ-- 

ταῖος πυρειὸς εἴωθε παύειν, πολὺ δή που μᾶλλον οὐ. ἂν 

ἐπιτρέπειν γενέσθαι τὴν µηδέπω πρὀσθεν οὖσαν. 

’ 

' 7. 

᾿4νθ οἵων αἱ νοῦσου. 

Τοῦτο τοῖς προγεγραµµέγοις ἐπεφώνησε, δύναμιν ἔχον 
τοιαύτην, ἀνθ οἵων νούσων οἷαι νοῦσοι γίνονται καλὸν ἐπί- 

στασθαι.  πιροσυπωακοῦσαι γὰρ δεῖ τοιοῦτον ὥσπερ γὰρ 

τεταρταῖος ἐπιληψίαν ἰᾶται καὶ πυρετὸς ὅστισοῦν σπα- 

σμὸν τῇ καὶ κατάρῥουν καὶ ἄσθμα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 

Ροτῖς οοπνα][ο, ΤΠ Ῥτίπιο φαἰάειαπ ἆε πιοτρῖ ρορι]αίρ8 

Ἱια [ογίρ[ε ἆο απατίαπα: βία απ]άσπα οἴππίμπι ε[ι αἱ 

{αοἵ]ππα:, [εά Ἰοπσί[ππια φπατίαπα; πεαιε επῖπι Ίρ[α Γο]απι 

Ρεν {ε Τρία 14119 ε[ι, [εᾷ εἰαιι αὐ αἰῑῖ Ἰπδεηββρας ΠΠΟΣΡΙ8 

ἰπίηπη Ῥταε[ιαί,  Ἰά νετο πι]ῖ ἀάρίαπα ει, αποᾷ Ῥρυ]α5 

αματίαπα {εῦγο Ἰαμογαπίες οοιη1Μ1.15 ΠΙΟΥΡΙ6 αἀοχ]γί ηθ- 

αΙί, απαπάοφιάεπι Ίαπι αἀοτίασα [αρεγνεηίεης αμαγίαπα 

4ἱ[οιίετε οοη/[αεν1; «αποοῖτοα πιη]ίο {αΠε ππαρῖ 1ρ[απι 

πομπό Πα {αοἰσπα {εν ἨΠοἨ ρε α{, 

τη. Ὁ 

το οιῖθι φμῖ ΤΠΟΥΟΙΕ. ἳ 

Ἠοο [πρτα Ρο[Η19 οοπστιί, Ίαιιο Γοπίεπίῖίανα 1ΠίΠΕΠΒ. 

Ῥνο απῖρις πιοχί απ πιοτρί ογἰαπίην {[οἶγο Ώου εβ; 

14 νενο [αμαιάϊνε οραθ ε{. ΘΟιεμιαάπιοά υπ οη]πι (παΙ- 

ἱαπαπα. οοπηΙἶαίοα [απαί εἰ Γερτῖδ «4πάεηιιε οοΠΥ]ΠοπαΠι 

νε] εἰῖαπι ἀε[Π]]αίοπεα οἱ [μ[ρίτίαπα, εοἀςσπῃ Ῥαοΐο οοιι- 



| 

3  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΦΗΜΙΩΝ ΣΤ κ.τ.λ. 
Εὰ. Ολατι, ΤΧ. [51.1] Εά. Βα[, Ύ, (504.) 
ὀφθαλμίαν μὲν διάῤῥοια, Λειεντερίαν δὲ ὀξυρεγμία καὶ 
πλευρῖτις περιπνευµονίαν, λήθαργον φρενῖτι» ἐἔμπαλιν δὲ 
οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ φρενῖτις μὲν εἰς λήθαργον, πλευρῖεις δὲ εἰς 

περιπνευµονίαν μεταπίπτει. καὶ μὴν καὶ μµελαγχολίαν αἱμος- 

ῥοῖς ὤφθη πολλάκις ἀρχομένην γε κωλύουσα καὶ ἤδη γεγε- 

νημένην ἰασαμένη καὶ σπλῆνα σκιῤῥούμενον, αλλὰ καὶ οἱ 
κιρσοὶ τὼ αὐτὰ τοιαῦτα Θεραπεύουσι, ποδάγρας τὲ καὶ ἄρ- ᾿ 
θρίτιδας. 

Ίοταπι ῬΗ]εσπιοπεπα, α]γί Ῥτοβανίπτα, ]αονιαίεπι Ἱπίε[Ιπο-- 

τυπι, αεἰάα ετμοϊαίϊ]ο εἰ Ἰα[εγῖ ρΗ]έραοπε Ῥρυ]πιοπατίαπα, 

νείετηυπι Ρ]τεηΙ{15; οοπίτα Ύετο πον π]ίετ ΡρΗτεη]11θ Ίπ 

γείεγπυπι, ΡΙ]ερπιοπε Ιαἱετῖς ἵπ ρυ]πιοπαγίαπι [9 ΟΟΠΥΕΓ- 

ταπί. Ουίη οἴῖαπι αἴταπι Ῥίΐ]επι Ἠαεπισγτμοῖς Ῥ]εγαπι(πε 

Ἱποἱρ]επίεπι ΡτγομΙρι]]ε εἰ Ίαπι αΠεοίαπι τεπιον]ῇΠε, πεο 

ηΟἩ εἰ ἀπταίαπα Ίϊεποπι [αΠανι[ε, εοπ[ρεοία εΠ. Λί να- 
χἰοεό 4ποᾳιθ Ἠο 1ρ[Ο5 πποτβοβς Ῥοάαστας Ρτορίετεα εξ 

ατιοπ]ατῖοφ ἆο]ογε ἆἱ[ουμηῖ, 



ΠΠΟΚΡΗΑΤΟΥΣ «4ΦΟβΙΣΜΗΟΙ κά 

144ΠΝΟΥ ΕΣ 4ΥΤΟΥΣ 

ΥΠΟΜΗΜΝΗΜάΊΤ:4. 

Εά. Οµαχι, ΤΧ. [4.1] ο Κά. Βα[, . (919.) 
αι | 

[11 (20) Ὁ βίος βραχὺς, ἡᾗ δὲ τέχνη µακρὴ, ὁ δὲ και- 
ρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. δεῖ 

δὲ οὐ µόνον ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιέοντα, ἀλλὼ 
καὶ τὸν νοσέοντα καὶ τοὺς παρέοντας καὶ τὰ ἔξωθεν. 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΤΙ» ΑΡΗΟΗΠΙΡΜΙ ΕΤ 
σΑΔΙΕΕΝΙ Τν Ε0»5 ΟΟΨΜΜΕΝ- 

ΤΑΠΠΗΠ. 

1. 

Ριω Ὀγευΐς, αγ: ἴοπβα, οοσα[ίο ργαεσερε, επρετίειεία ρε- 
γὶεμίο[α, ᾗμάϊοῖπι ἀῑ[βοῖ]ει «4ἲ πιεάίοµήι ΠΟΠ /οἶμπα [ε 

{ρ[ωπα Φ μπε ἀεεεαπι οδειίετα, [εὰ εἰ αερτοίµπι εἰ αᾱ- 

[ίαπεες εἰ επίεγια ρταε[ῖο ε[]ε ορογιεῖ. 



846 ΙΠΠΟΧΡΑΤΟΊΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ 
Εὰ. Οτι, ΙΧ. [1. 9.] Ἐά. Βαῇ[, Ύ. (010.) 

"Ὅτι μὲν οὖν οὗτος ὃ λόγος, εἴθ εἷς ἀφορισμός ἐστιν 
εἴτε δύο, προοίµιον ὑπάρχει τοῦ παντὸς συγγράμματος ὦμο- 

λόγήταυ σχεδὸν ἅπασι τοῖς ἐξηγησαμιένοις αὐτόν. τί δὲ βου-- 
λόμενος ὁ “Ιπποκράτης ἐχρήσατο τοιούτῳ προοιµίῳ. τῶν 
απορωτάτων ἐστί. τάχα ὃ᾽ ἂν [ο ] εὕροιμεν αυτὸ, τὰ κατὼ 

ιέρος ἅπαντα τοῦ λόγου προδιασκεψάµενου. τὸν μὲν βίον 

ὕτι τῇ τέχνη παραβάλλων ἔφη βραχὺν ἅπασε ' σχεδὸν 
τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον πρὀδηλον' τὴν τέχνην ὃ᾽ 

αὐτὴν διὰ τοῦτο ὑπολαμβάνω ἠγεῖσθαι μακρὰν, ὅτι τὸν τὲ 

καιρὸν ὀλίγου δεῖν ἁπασῶν τῶν κατὼ µέρος ἐνεργειῶν ὁλι- 
γοχθόνιον ἔχει καὶ κατα τοῦτο δύσληπτον, ὡς μακρᾶς δεῖ- 
σθαι τριβῆς, τὸν διαγνωσόμενον αὐτήν. ὀργάνοιν τὸ δυοῖν 

ὄντοιν ὑφ' οἷν εὑρίσκεται τὰ κατὰ τὰς τέχνας τὸ μὲν ἔτξ- 

ϱον, ἡ πεῖρα, σφαλερόν ἐστι, τὸ ὃδ᾽ ἕτερον, ἡ ἐν λόγου κρί- 

σι, οὖκ εὐπετὲς, ἀλλ εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν δυκολωτάτων. 

ὃ μὲν οὖν Ναιρός ἐστιν ὀξὺς διὼ τὸ τῆς ὕλης ῥευστὸν, ἣν 
1 τέχνη μεταχειρίζεται" εὐμετάβληιον γὰρ ἡμῶν τὸ σώμα 

καὶ ῥᾳδίως ἀλλοιούμενον οὐχ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν αἰτίων μόνον, 

Παπο ογαίΙοηοεπι, [νε πας Πἱ αρμοπίῄπις [νο ἆπο, 

Ῥτουσιαίπι ο[[ο {οί ορετῖδ αἳ οπιπίριθ Ῥτορο 1ρ[ας 1-- 

ἱογρτείίριας οοποσ[Ίμπα ει, Οσίά νετο ΠΡΙ Ηἱρρουγαῖες 

ἰα]ῖ πας. Ῥγουσπιϊο νε ἀῑοία ἀ1[ιοΙΠππιπα οΠ, Τοτίαί[ς 

απίοπι 1 ἀρίαπι Ππνεπίεπαδ, Π Πηρι]ας οταοπῖ ρασίε 

οοπβάογανετίαιμ5,. Όυοά, 1ά1ο «ἶέαπα ὄγερεπη ἀῑκεγί αἲ-- 

Εἱδ «οπΙραγαΙΙοπ6, οπιπῖραθ Γεγο Πργὶ εχρισαιογΊυαφ πηαΠ]-- 

{ε[ίτιὰ οί; αγἴθιη νοχγο 1ρίαπι αο΄ταίῖοπο {οπραπι ἀαοςτο 

οοµ]οῖο, [πι ααοά οπιπίαπα Τεγο ορεγαοπα ραγίοι]α- 

ΤΙΜΙΠ ΟΟΟΔΠΟΠΕΙΑ 1αβεα!ί ΠΙΟΠΙΕΠΙάΠΘΕΑΙΊ ο) 1άφμε οαρίιι 

ἀι[Ποί]επι, αἱ ἀἰαίαγπα Ἰπά]σθαί εχοτοΙαίΙοµε 1ρ[βις5 ἀἴρπο-- 

οποια οὙερίαναδ, παπα οπἷα, ΟΦ ΠΩ ἆπο Επί τω Πειπιοηῖα 

αἆ γ ανα Ἰηνοπ]εμάας ποοε[Ἱατῖα, εχρογΙεηΙ]ᾶ 4ο εχ 

γαἰίοιια ]λοίαία, αἰίθγιπι οαἰάειι ρετίοι]οβαπι οχ1βαι, α]-- 

{ογιη. νετο ῃετανάμπα, πιο { αμά αλά πιαΧα Πα Γου- 

Ότας ἀἰμομλίαίοια. ΕΠ βίας οοσα[ο γγαεεερΣ, ο) λαΐς-- 

ας, οἶγοα παπι ἆἲ9 νον[αίμχ, Πακαω. Όοχριιδ επῖνη Ἰο- 

βναπι παίαΙοπίρας ο[ι ουποχίαπι, πεμο α οαι[5 οχἰογ]ς 



ι 
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3 . « - ς - ΔΝ Ν ” «/, 

ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑαυτοῦ. σφαλερὰ δὲ ἡ πεῖρα, διὰ τὸ τῆς ὕλης 
η] 3 . ΔΝ 9 9 ’ ε Π 3 ᾽ ” 

αξίωμα, οὐ γαρ δή διὰ τὸ μεταβάλλειν ἑτοίμως, ἐν γὰρ τῷ 

τοῦ καιροὺ βραχυχρονίῳ περιέχεται τοῦτο. τὴν κρίσιν δὲ, 

εἰ μὲν, ὡς ἐγώ φήµι, τὸν λόγον ἀκούει τις, εὔδηλον δή που 

τὸ χαλεπώτατον αὐτοῦ µέχρυ τήµερον ἔτ ἀμφισβητούμενον" 
εἰ ὃδ, ὡς ἔνιου τῶν ἐμπειρικών ὑπονοοῦσε, τὴν τῶν ἀποβαι- 

γόντων ἐκ πείρας ἐπίκρισιν καὶ οὕτως εὔδηλον τὸ δυσκα- 
τόρθωτον αιτῆς. αλλ ὅτι γὲ δογματικύς ἐστιν ὁ γράψας 
τὸ βιβλίον ἐν ὕλῳ τῷ συγγράµµαει δειχθήσεται. τὸ μὲν 

οὖν πρότερον αὐτοῦ µέρος τοῦ προοιµίου, κατὰ τουτὶ τὲ- 
λευτῷ" τὸ δὲ δεύτερον οὐχ ὡς ἀποφαινόμενος, αἀλλ ὡς 

, , ω 3 3 ῃ ε λ , ο 
συμβουλεύων γθαφευ. δει ὃ οὐ µονον ἑαυτον παρέχειν τα 

δέοντα ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ τὸν (2390) νοσέοντα καὶ τοὺς 
, μ νο , ” [ « 5 ͵ 

παρέονιας καὶ τὰ εξωθεγ δυνάμει τοῦτο λέγων, ως εἰ µελ- 
ος .“ς υ ΄ .” 3 - τσ. ’ 

λεις ἔξεταδειν τὲ καὶ βασανίδειν τῶν ἕν τῴῷδε τῷ βιβλίῳ 
, . ας 3 ’ νῃ Δ Π 2 

}εγραμμένων την αἄληθειαν, οὐ μύνον αὐτὸν σὲ 20η τὸν ἰα- 
«/’ ᾿ ή 3. 3 

τρὸν ἅπαντα πρατεξιν προσηκόντως, αλλ καὶ τὸν νοσέοντα 

ἁππιίαχαϊ, νεγιῖη οἰἴῖαπι αἳ ΙΠπίετηϊ, ααῖ Ῥεγ {ε, {[αοῖ]ε 

αλεγαίαν. Ῥετίεμίο[α ΥΕΥΟ επρετἰεπείαν Ῥτορίευ πα[εγίαθ 

ἀἰσητίαίοπα, ποπ επῖπι οετίε οῦ {[αοῖ]επι ε]αδ πηπίαΙοΠΘΠ. 

Ἠαεο Παπηφιις 1Π πιοπιεπίαπθα οσσα[ομῖς νο]υρ]]ίαίε σοἵι-- 

Ἠπείαγ. ΄ Ππάἱοῖπι Ὑετο { ααἴΒ, μί οσο α[ὔετο, Ρτο τα[ῖοπε 

αοοῖρίαϊ, οοπ/[ιαί 1ρίαπι εί[[ε ἁπΠοιπιαια, απ αἆ απο 

πδαιε ἀῑεαπι εα οοποεγίἰείατ, δἱ Υετο αιπεπιαάπιοάτπι οπι- 

ῬΙΓΙοοτΙπη ΠΟΠΠΙΙ1 ααριταπίυχ, μετ Ἰ]μαεῖμπι ἰπιε[ίίσαι 

εοτΏπΙ παθ εκρεγ]επἰῖα ρτοάευπ!ῖ ἀἱρποίίοπεπι, Πο 4ποφιε 

οοπ/[ίαί εἶας Ἰπίερταερ αἀερίῖοπεπι ἀλῃοί]ειπι,. ἵετυπα 1 

Ἠππο ΓοπΙρβι βταπα, ευπι ἀορππαίίομπι ε[[ε {οίο 1Π ορεΓε 

ἀεπιοηβταβίίαγ, Αἴαθ Πα Ργίο; Ρτοοθιη ραχ5 Ἠμο πδηαο 

Τετπιϊπαίατ. Ῥεουπάαπι απἴεπι [οτρῖί ποα πί Ρτοπαπο]εί, 

[εὰ πἱοομ/[α]αί, 4εποπ [οἶμπα [εἱρ[μπα φµμαο ἀεοεαῖ οὐεμπίεπι 

|εά ει αεβτγοιµπι εἰ α[ἰαπῖες εἰ επίεγπα ῥταε[ίο ε[]ε ορογ- 

εει Ἠπ]ας ρτοηιποῖα Ἠαεο γυἱς εἰ. Οιοά Π 4παε Ἠοο 

ἵπ Ἰρνο [ομραπίας, Θογαπι νεγῖαίθπι εχρ]οταίηγις {5 αο 

ἀἡΠμροπίετ οχαπιϊπαίαχ8, ἨΟΠπ Πποᾷο ἴθ ἀρ[απι ππθὰἰομπη 
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καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αυτῷ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι, τὰ ἔξω- 

Θεν, ἁμέμπτως ἔχειν ἅπαντα. γενήσεται τοίνυν ὁ μὲν πρὀτὲ- 
; ον / Ν , ” ς Ἰ λ ς ᾽ 

ϱος λόγος, ἓν τὸδὲ το κπὲφαλαιον ἔχων, ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ 

τέχνή μακρά. τὰ γὼρ ἑξῆς ἅπαντα τοῦ μακρὰν εἶναι τὴν 
τέχνην ἀποδείξειν ἔχει. μετὰ δὲ τοῦτον καὶ ὁ δεύτερος οἷον 

ν Ἀ ’ ν 
συμβουλὴν Ἠ συνθήκην τινὰ πρὸς τοὺς ἄναγνωσομένους τὲ 
καὶ κρινοῦντας αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα φέρων. τί δή ποτ 

η 3 ” [ή . ’ 3 3 -” ” /’ ν | 

οὖν αυτῷ βῥουλεταυ το προγραψαυ ἐν αρχη τοῦ βιβλίου το, 
η] ” ’ Ὀ 

βραχὺν εἶναι τὸν βίον, ὡς πρὸς τὸ τῆς τέχνης μέγεθος; ἐξ 

: ἀρχῆς γὰρ ἡμῖν τοῦτο προῦκειτο. ἔγιοι μὲν οὖν βούλον- 
ται προτροπῆς ἕνεκεν τῶν ασκησόντων ἀξιολόγως τὴν τέχνην, 

ἔνιου ὃ᾽ ἀποτροπῆς, ἔνιοι ὃδ᾽ οἷον ἀποπείρας τινὸς καὶ δια- 

κρίσεως, τῶν τὸ ἀσκησόντων αξιολόγως τὴν τέχνην καὶ τῶν 
” Ν ἵ ος 3 3 ιο 

µή. ἔτυ δὲ τὴν αἰτίαν. ἀποδιδόναι φασὶν αὐτὸν ἐν τῷδε, 
-” - [ -” 3 

τοῦ δεῖν γράφειν συγγράµµατα, τινὲς δὲ τοῦ ἀφοριστικά. 
᾽ η ” » ώ » , » ῃ ” 

τινὲς δὲ οἴονταυ τοῦ στοχασεικοῦ τῆς τέχνης ἓν τούτῳ τῷ 
λό μ 2/β αἱ ε ’ κλλ. δὲ ” 3 

όγῳ τῶς αἰτίας αὐτὸν εἰρηκέναι, ἄλλου δὲ παρ ὕσας αἰ- 

οΙΙΠΙα ἀθοςπίοῦ ἄδειο οροτίεί, {[εἆ εἰ αερτοἰαῖὰ εἶαδφιε 

Πιο, ασ Ρταείετοα εχίοτῃα οἶίτα ρεπιγίαπα οοπηρατανϊ 

ππϊνετία, Ῥτίος Ἰίαφιο [ομίεπία Ίοο ππαπι οαριῖ οΟι-- 

Ριεοιϊίαγ: υἰία ὀγερὶς, αγά ἰοπρα. ὙἈΝαπι ᾳπαο οείενα [0-- 

ααμπίας, ατίεση ]οηραπι ε[[α ἀεπιο [γα 1. Αίᾳιαε Πίο 

{ποσεάεπς [εοιπάα {[επίεηίῖα, ἵαπαπαπα οοπβ]Ίαπι απί ρα- 

οἵαπι αοάἆαπα απ Πβταπα Ἰεοίαγ] απ ἆ9 «ο Ἱαάλοίάπα 

Ἰαἰάτῖς Γενί, Θεά ααἷά ἱαπάσπι ΠΡΙ ναί ἀπιι [ἰαίῖαι Ἱπὶ- 

το Πμγί Ίου [οπ1ρ1ίξ, Ότεναπι ε[[α  ντίαπι, {Π οὐ πι αγῖδ πιᾶ-- 

οπ]ιπάἶπα οομ[εταίανὸ απ 1 πορὶ αὖ οχογάῖο εγαί 

Ρτοροβίαπα.  ΝοππΙ αι]άοπι αριχαπίας οχ]ογία(ἰοπῖς 

βταί]α ατίεπα Ργαςο]αΓθ ΡτοΓε[[ασῖς, ποπΏα 1 νονο ἀο]οτία-- 

εἰοπῖδς, τὰ Ρτοιιηεία[]ο. Οαἱἆαπα ααίσοπι αἆ εχρ]ογα1οΏθα 

4ο ἀΙ)ιάϊοαίίοπεπι ἵππι «οχι απῖ οπαν]ίες Γαπά 6ο (ιιῖ 

[εοιις 11 αγία ε[Γεπί νοτ[αϊατ], Οπάαπι οἴαπππαπα Ῥγο[ογα! 

ἀρίαπα. οαἱ[αΠῃ (παδιἁ]{ζε, οῦ ααπι ορογ{α1{ οοΠ1Π1ΕΙΤαΥ1ο8 

{οπ1Ῥετα; ααἶάαπα αἀάιιπί αρΠον1[ίσοθ. Οὐιάαπι αἀίοια Ίος 

ΓοΥΠπΙιοΠ6 ααβιχγααίαχ ἀρ[απα οοπ]εοἰα[χ]οῖς αγἱ15 σαιι[ᾶφ Ρτο-- 
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τίας, αποτυγχάνουσιν οἳ ἰατροί. οὗτοι μὲν οὖν, ἵν απὸ 
” Γι ” », «« ’ ” 

τῶν ὑστάτων πρὠτον ἄρξωμαι, παντάπασί µοι δοκοῦσιν οὐ- 
δὲν πρὸς ἔπος ἀποφαίνεσθαυ. τὲ γὰρ ἂν εἴη σοφὸν ἢ τῆς 

» / 3 , 3 . ” 

[5]. Ιπποκράτους ἄξιον γνωµῆς, αρχύμενον εὐθὺς τοῦ 
ο «/ ν Δ 

συγγράµµατος, ᾖἢ ὅτι στοχαστικὴ} τίς ἐστιν ἡἢ τέχνη διδά- 
ε/’ ” Λ. / 5, - 3 

σκειν ) ὅτι γὲ τοῦ τέλους ἁμαρτανομεν, ἤτου δι ἡμᾶς αὐ-- 
Ν Ἀ Ν ΔΝ ” , .». 0 ’ 3 Ν Π ψ 4 ” 

τους 1} διὰ τὸ τῆς τέχνης αυτης μέγεθος; αλλα καὶ τό" δει 

δὲ οὐ µόνον ἑωυτὸν παρέχειν τὰ ὀέοντα ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ 

“τὸν γοσέοντα καὶ τοὺς παρέοντας καὶ τα ἔξωθεν, τοὐναντίον 

ἅπαν ἐνδείκνυται. πρέπει γὰρ ταῦτα πάντα γράχειν τῷ 
, 3 ῃ 4 Ν 3 , ε 3 ” 

παντα ἐπαγγὲελλομενω, τα κατα το βιῤλίον υπαρχειν αληθή 

μᾶλλον ἢ ὕστις ὁμολογεῖ διὰ πολλὼς αἰτίας ἁμαρτάνειν τοῦ 
/ 3 Ν .] τ - ’ 3. Ν 8 Δ ’ ς 

τέλους. οὐ γὰρ ἂν εἶπε δει δε αλλὰ μετὰ τὸ Ίραψαι, ὁ 
η λ εἶ οἱ , Δ ε) οι Ν ο ε [ 

βίος βραχυς, ἡ δὲ τέχνη µακρα, ὃὁ δὲ καιρος ὀξύς, ἡ δὲ 

πεῖρα σφαλερὰ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπὴ, προσέθηκεν ἂν καὶ ὁ 
ἑατρὸς δὲ καὶ αυτὸς ἁμαρτάνει καὶ οἳ ὑπηρετοῦντες αὐτοῖς. 

3 3 3 . 5 απ. ο κ -- 

οὗ μὴν οὐδ᾽ ὕσου φασὶν ἀποτρέπειν αὐτὸν, ἐξ ὧν τὸν μὲν 

Ἰα]][ες αΠ ἀεπίαπε α οᾳποί σαι[8 πιοβ]οίι {άο ᾖπα {ιι- 

Πνεπίαν, ΗΙ Ἰσίίας πημῖ, πα α ροβγεπιῖ5 ΡΕΙΠΙΙΠΙ οχογάἴαν, 

Ἠ]μ1] Ρτοτία5 ογαοηῖ οΟΠΙΟΠΙΠΙ «Ισεγτο νΙάεπίαν.  Ουῖά 

οπῖπι ε{[εί ἀοοίτίπαε απί ΠΗἱρροοναϊῖς {[επίεπία ἀἴρπαπη, 

Παϊϊπι Ῥρετ ορεΓῖ ἀπ]ῖα ἆοσετε, γε] αιποᾷ αἲδ ᾳπαεάαπι 

εοπ]εοίαίτὶακ Πί αὖγς ππεάῖσα, γε] ααοά ε]ας {γι[ίτοππὰς βηο 

απί πορῖς 1ρῇς απί αγίῖς πιασηϊαάἶπεῖ δε εἰ Ίαεο νεινα: 

αἲ πο [οἶμπῃ ππεάίομπα [ε ἱρ[ωπα φµαε ἀεεεαπὶ οὔεμπίεπε, 

[εὰ εἰ αεβτοιµπα εἰ αἆ[ίαπιες εἰ επἰεγια ρταε[ίο ε[]ε ορογ- 

τει, οοπΙγαγΙαπα ΟΠΊΙΠΙΠΟ 1ΠάΙοαΠΙ, Ἠαεο επῖπι οπιπῖα [οτ]- 

Ῥεγεα τηασῖς ευ ἀεοεῖ, αι Ῥχοβίεαίασ οπιπῖα, Ύπαε Ἠοο 

Ίϊωτο εοπ!ϊπαπίατ, ε[ε γετα «ὐαπι απἱ πιπ]ία5 οὐ. οαι[α8 

Γαἰθαίαχ Ῥγορο[πα Άπεπη ποη α[ζεφα. Άοη οπῖπν ἀῑκα[- 

{εί: αἲ ποπ [οἶμπι πιεάίοωτη ορογει; [οᾷ Ροβ 1]α νεινα: 

υἰία Ὀγευῖς, αγς ἰοπβαι οεσα[ιο ργαεσερςει επρετἰεπεία ρε- 

τὶομίο[α, ]μάίοίωτα ἂι[[ιεῖίε, Ίαεο Γαρ]απχΙῇεί. Θεά εἳ Ἰηθ- 

ἀϊοις Τρία ἀε]παιῖ εἲ αερτὶ εἴ 6οτΙπ πϊπ]βγϊί,  Αἲ [απο 

πε(μα 11, αἱ ἀἰοππί Ίρίαπι εαπάἰάαϊιος ἀε]οτίατί, εκ 
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βίον εἶπε βραχὺν, τὴν δὲ τέχνην μακρὼν, οὐδ᾽ οὗτοί µοι 
δοκοῦσυ προσηκόντως λέγειν. ἐσχάτης γὰρ ἠλιθιότητος, ἅμα 
τε γράφειν. συγγράµµατα καταλείποντα τοῖς μετ αὐτὸν ἄν- 

θρώποις ὡς δή τι χρήσιµον, ἅμα τε κατὼ τὴν ἀρχὴν εὐ- 
Θὺς ἀποτρέπειν, οὐκ ἀπὸ τῆς τοῦδε τοῦ συγγράμματος 
ἀναγνώσέως ἢ . µαθήσεως τὼν γεγραμµένων, αλλὰ καὶ τῆς 

ὕλης τέχνης ἡν ἐπαγγέλλεται διδάσκειν. ὕὅδοι δὲ προτρέπειν 

φασὶν αὐτὸν ἐπὶ τὸ φιλοπόνως ἀναλαμβάνειν τὴν τέχνην, 

μὲ γὰρ ἂν ἄλλως αὐτὴν δυνηθῆναυ γνωσθῆναυ πᾶσαν, ἐν 

βραχεῖ χρόνῳ, μακρὼν οὔὖσαν, δὲ καὶ ἀληθές τι λέγουσιν, 
ἆλλ οὐκ ἄξιόν γέ µου δοκοῦσι τὸ προοίμιον ἀποφαίνειν, 
οὔτε τῆς γνώμης ταάνδρὀς οὔτε τῶν κατὼ βιβλίον εἰρημέ- 

νων, ὥσπερ οὐδ᾽ οἳ πειραστικὸν εἶναι τῶν προσερχοµένων 
τῇ τέχνη τὸν λόγον ὑπειληφότες, ἔστι μὲν γὰρ αληθὲς, 

ὥσπέρ εἴρηταυ καὶ Πλάτωνι τὸ πεῖραν οὕτω μάλιστα γί- 

νεσθαυ τῆς προαιρέσεως τῶν ἀναληψομένων ἤντινα οὖν 

τέχνην, εἰ μεγάλην τε καὶ χαλεπὴν αὐτοῖς εἶναι τὴν διδα-- 

σκαλίαν ἐπιδειπνύοιμεν, αλλ οὔτε διὼ βιβλίου τὸ τοιοῦτον, 

αυἶρις ἀῑοΙί νΙῖαπα οααϊάθιη ε[Πε Ῥτενεπι, ατίεπΠ Ὑετο Ἰο- 

ϱαπι ἀοοεπίει Ἰοηαῖ πἰ]Ι νἰἀεπίαν. ἵΝαπι εχίγεπιαε ε[εί 

ἀεπιεπίϊας εἰ πι] ορεγα ρο[ιετῖφ Ιοπηήηίρς ἵαποσαπα οα]ά 

Ρτο[αία γα τεΙπαπετο οἱ Επι] ΠΠΙΙΠο Παπ που. [ο]απι 

30 ορεγῖ5 ]εοίίοηθ οί ΘΟΓΗΜΠΙ ϱῑαε 1π 6ο Γοηρία ΓΙΜΕ, 4ο- 

οἰτίπα ἀε]λοτίατί, νεταπι εἰῖαπι αὖ αγία ιπϊ]νοτία, ΄ 4π8πα 

ἀἰ[εεπάαπι ε[ε ἀεπιποῖαί. ΌΟυπὶ νετο ρτο[εταπί ἑρ[απι αἆ 

αΤί6Πὰ απιῖοο Ί4ῦογε οαρε[Γεπάαπι οεχμοτίανϊ, Πο επίπα αἰῖ- 

ἴος οαπι ιηϊνεγίαπι Ῥοί[ε Ῥγον] ἴεπιροτε, Ύ παπι Πί Ίοηρα, 

εοσπο[οἳ, 1 εἰ απἷά νενὶ ἀῑομπί, Ππος. {απιοα μη νάθη-- 

Τγ. ρτοοθπη]άπαν πει γἰπί Γοεπίεηπίῖα , ἀἱδπμα Ἠθφαο 18 

4146 Ἰοο 1π Ἰρτο [ον ριαπίας, [αἱ οοΠργαεΠς ο[ἴεπάετε, 

απ εππαάμιοά πα Ἡθο απῖ Ἠμπο [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ, οαπ(ἰάαίογαπι αἆ 

ΑΓΙΕΙΑ αοοθεπἰ]ηπα οχρ]ογβίοτοια ο[[ε ατριίιγαΙ [απῖ, ναι 

εἰ[ῃ νοτια εβ, ααεπιαάἀπιοδϊπι α Β]αΐοπο είἰ ἀῑοίαπα, Ἰας 

πΙΩΧΙΠΊΟ νῖα ΡεΓΙΟοΙΙΠΙΠΙ θοΓάΠ1 απϊπϊ Πεγὰν οἱ 4 παπισαπατιθ 

αγίοπι ρογοορίησί ΠΠ, {Π πιαρΏαπι αἴααο αγά παπα 1]]ή9 ε[[ε 

ἀοοίγίπαια ο[ιεπάεγΙπιαδ/ πεις {απιει 14 ρος Ἠβγμηι, [εά 
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Εὰ. Οἶατι, ΙΧ. Γ5.] Εὰ. Βαθ. Ῥ. (9900.) 
αλλ ἐν ταῖς συνουσίας Ἰίνεταε, οὖτε πρέπον µου «δοκεῖ εἶναυ 

ἐν τῷ παρόντο συγγράµµατι. χρὴ γὰρ τὸ πρὀοίµιον οἰκεῖον 
εἶναι τῶν κατὰ τὸ βιβλίον εἰρησομένων, εἰ μὴ ἄρα πρώ- 
τους ἁπάντων ἀναγινώσκεσθαι βούλεται τοὺς ἀφορισμοὺς 
καὶ διὼ τούτου κποινὸν ὅλης' τῆς τέχνης ἐν τῷ προοιµμίῳ τοῦ 

συγγράμματος ἐποιήσατο τὸν λόγον ἐνδεικνύμενος «διὼ τού- 
του, με πάντων τῶν βουληθέντων εἶναι µάθηµα τὴν ἰατρι- 

κὴν  μακρὰν οὖσαν τέχνην, ἀλλὰ τῶν καὶ χρόνον ἑκανὸν 
ἐχόντων ἐν ᾧ µαθήσονταυ καὶ φύσιν ἐπιτηδείαν. εἰ δ᾽ 
ὅλως πιθανὸν εἶναι δόξειε τὸ κοινὸν ἁπάσης τῆς τέχνης 

αὐτὸν πεποιῆσθαι τὸ προὀίµιον, οὐδ ἐκείνους ἄν τις µέμ- 
Ψοιτο τοὺς φάσκοντας αἰτίαν αποδίδοσθαι τοῦ συγγράφειν. 

ἐποιήσατο δὲ ἐν τῷ κατ ἐητρεῖον ἁπασῶν τῶν ἀναγνώσεων 

προοίµιον ᾿κοινὸν, ὥς ἐν τῇ κατ ἐκεῖνο τὸ βιῤλίον ἐξηγήσευ 

δείκνυταυν. ' ὅδοι τοίνυν Ἡ τοῦ τρόπου τῆς διδασκαλίας ἢ 

ὅλως τῆς χρείας τῶν συγγραμμάτων . αἰτίαν ἀποδίδοσθαυ 

κατὼ τὸ προοίμιόν  φασιν, οὗτοί µου δοκουσιν ἄμεινόν τυ 

τῶν ἄλλων γινώσκειν. τό τε γὰρ ἀφοριστικὸν εἶδορ τῆς ὃι- 

τηυ]15 οο]]οφατῖς αρίῖατ, πειτε πϊμῖ Ῥταε[οπ{Ι οοπιπιεηίᾶ-- 

Επομ]. «οΠργπετο νΙάείμτ, ῥτουεπίαπι { αι]άεπι οροτίεῖ 

116 (παπα ἵπ Ἰμγο [οτίρειάα [απ οοπ[επίαπειπι ε[ε, ἸΝίΙΠ 

{οτία[]ο ἀθσεεγπαί Ηἰρροογαίθς ΟΠΙΠΙΗΠΙ Ῥτίπιο ]εοῖ αρ1ο- 

τ1[πηοςδ, οϐ  Ἰάᾳμε 1Π ορεγίθ Ῥγουθπιίο ΟΟΠΙΙΠΠΠΕΙΑ Γεοργέ 

ππίνεγ[ας αγἱῖ5 [ΕΤΠΙΟΠΕΙΩ, 4πο οβεπάαί ΠΟΠ ΟΠΙΠες Ρο[ε 

Ῥχο ατρ1τίο ατίεπι πιοῖσαπα, αιιοᾶ Ίοησα Πε, εἀϊ[σεγε, [εά 

1]]ο5  ἀππιίακαί εἰ απ]ραςδ αραπάε ἴεπιρας αἆ ἁῑ[οειάιιπα 

ΠΓΠαρρείαϊ εἰ παίατα ΠΠ Ἰάοπεα. Ότο Π᾽ ρτοραδῖ]ε Ῥγοτ[ας 

ε[[ε αρρατεαί, Ίιαπο {οίῖας ατ[ῖ οοπΊηΙΊΘΠΙ ἹρΓαπα {εοῖ[[ε 

Ῥγαε[αἰϊοπεπα, Ἠεπιο 11ος γεργεµεπάαί, αιῖ α]απί ἨΗϊρρο-- 

οχαίεπα ορετῖς {οπβεπάϊ οα[απι τεἁΙά][[α. Εεοῖί αιΐεπα 

εἰ 1π Ἰρτο απ ἆο πιεά]οῖ οΠιοῖπα α1π[οτΙ 41, οπή ῖαπα Ἰ]6-- 

οΙΙοΏΏΠΙ ΟΟΠΙΠΙΠΠΟ Ῥρτοοεπαπα, ααεπιαάπιοάαπαι. ἵπ 1]]αβ8 

Ἡρντί εκρ]οαίῖοπε ἀεπιοπβταίαπα ει, Οαἵοεμπααα Ἰσίίατ απ 

δεπετῖς ἀοοίτίπαο αιἲ 1π απϊῖγετ[απα τας ορεγιπῃ οαΠ/[αΠι 

1Ἡ ΡτοοξιΠΙο εκρ]σατί Ῥτοίεγαπί, ΠΙ απἱά τεοίῖας οεἰεγῖς 

, ζεπηχο νἰάεπίατ,. ΎΝαπι εἳ Ρεμς ἀοοίγῖπαο αρμοτίβάοιπη, 
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Εά, Οµαηε. ΙΧ. [8.4.1 Εὰ, Βα[, Υ. (22 
δασκαλίας, ὅπερ ἐστὶ τὸ διὰ βραχυτάτων ἅπαντα τὰ το 
πράγματος ἐδία περιορίδειν, χρησιμώτατον τῷ βουλομένῳ 

μακρὼν τέχνην διδάξαι ἐν [4] χρόνῳ βραχεῖ. τό τε ὅλως 
διὰ τοῦτο συγγράφειν, ὅτι ὁ βίος βραχύς ἐστιν, ὡς πρὸς τὸ 
τῆς τέχνης μέγεθος εὔλογώτατον. οὐδεὶς γὰρ ἡμών ἑκανός 
ἐστυ συστήσασθαί τὲ ἅμα καὶ τελειῶσαυ τὴν τέχνην, αλλ 

ἀγαπητὸν εἰ πολλοῖς ἔτεσι τὸ τῶν έμπροσθεν οἳ μετέπειτα 
παραλαμβάνοντες καἱ τυ προστιθέντες αὐτοὶ συντελέσαιμὲν 

ποτὲ αὐτήν. ΊἨτθυ γὰρ διὼ Θάτερον τούτων ἢ ὃι ἄμφω 

δοκεῖ µου τοιούτῳ τινὶ κεχρῆσθαι τῷ προοίµιω» «ὡς εἰ καὶ 

οὕτως ἔγραψεν' ἐπειδὴ τὸ τῆς τέχνης μέγεθος ὑπὲρ τὸν 
βίον ἐσεὶ τὸν ἄνθρωπειον ὡς ἀδύνατον εἶναι, κἂν πάνυ τις 
εἴη φιλόπονος, ἄρξασθαί τε ἅμα καὶ τοῦ τέλους τοῦ κατ 

αὐτὴν ἐφικέσθαι. διὰ τοῦτ ἄριστόν ἐστιν, ὅσα τις ἔγνω 

τοῖς μετέπειτα καταλιπεῖν ἐν συγγράµμµασιν, ἀκριβώς τε ἅμα 

καὶ ταχέως καὶ σαφώς ἅπασαν τὴν τῶν διδασκοµένων πρα- 

γμάτων φύσιν ἑρμηνεύοντα. τοῦ μέντοι τὴν τέχνην εἶναι μακρὰν 

ἀπόδειξίς ἐστι τὰ ἐπιφερόμενα ταῦτα, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ 

ᾳποά ΟΠΊΠες τεῖ ργοργ]είαίες ραιο[Παιῖ γοτρῖφ οἰγοιπι[ογ]-- 

Ρε, ει πι Ππναπι ἀε[άεγαπΙ Ῥγενὶ ἴεπιροτθ Ίοησατη ΑΓ-- 

ἰοπι ἀἆοοογο αἱ οϐ 1 οΠΙΠΙΠΟ οοπ[ογίρετεο αιιοὰ ντία {41 

Ῥγονϊσ, ῥρτουῖ αἆ ατίῖ απιρἠπάίπεπα οοη{εταίαχ, Τ8ΠΙΟΠΙ 

ππακἰπιο οοΠ[6εΠίαΠΘυΙΙ, ΊΝεπιο επί ποβγαπι Ροίεβ ατίεπι 

Πω] οἱ οοπ[Ηίαεγε εί αΏ[οίνετο, Ύετιιπι [αἱ ε[ί {ΠΠ ᾳπαο 

{απ {ΟΥ ΠΠ. ΑΠΠΟΤΙΠΑ [ραίϊο ΠΠα]ογο ΙΠνέποχθ, 18 αοοερίῖ5 

αφ πῖὰ αἆάαπε ΡροβεγΙ ποδᾳπθ 1ρῇ αᾳπαπάο ἀρ[απι αγί6ΠΙ 

ΡΓο[εσεγῖπημ8. ἢΝαπι γε] Ρρτορίετ Πογπι αἰίεχαπα νε] α{γαπι-- 

απε πι] νἰάείατ ᾳαοάαπι ἰα] [ας ε[α ρτοοεπίο, 4ο [ 

ια [οτΙιρβ[ει.  Οιπαπάοφμίάεπι αἱ. απιρ]ιπάο νἰῖαπι 

Ἠαπιαπαπι εχ[αρεταῖ, αἆεο αἱ αὐ Ἱοπιίπο απαπ{υπηνίς [εάπ]ο 

4ο Ἰαρογῖ απ]οο πεφιεα! οἱ Ιπε]οατὶ εἰ αἆ Ώπεπι Ἡδφμθ 

Ρεγάιιοί 1 Ργορίοϊοα οΡΙΙΠΙΙΠΙ 6[. απαθοππφιο αἱ πονοεΓβ, 

οα Π1οχῖ πιαμάαία ρο[ιεγίίαιΙ τεἰίπαπετε, 4ὰς ΤΘΓΙΠΙ ἆο-- 

οεπάαταπι Παίαγαπη ΟΠΙΠΕΠΙ 6ἳ αοοµγαίο εἰ Ὀτεν]ίευ εἰ ἆἷ-- 

Ἰαοεῖάε Ἱπίοτρτείεπίαν, Ατίεπι [απο ἸοπβαΠῃ ε[[ε Ίαες νετρα 

Γαρ/θᾳπεπΗα ἀεπιοπ[τααί: οεεα[ο γταεεερΣ» εαρετίεπεία 



« 
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Ἐὰ. Οατι. ΙΧ. [4.1] Εὰ. Βα[, Υ. (990.) 
δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ αρίσις χαλεπή. ὡς εἰ καὶ οὕεως 

ἔλεγεν, ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τεχνὴ μακρὰ, ὅτι ὁ καιρὸς 
καὶ ἡ πεῖρα σφαλερὴ καὶ ἡ αχρίσις χαλεπή. διὰ τοῦτο γὰρ 

καὶ ἡ τέχνη μακρὼ, διότι καὶ ὃ τῶν πραττομένων καιρὸς 
ἐν αὐτῇ ὀξύτατός ἐστι, τουτέσιε στἐνὐτατός τὲ καὶ ὀλιγο- 

χθονιώτατος καὶ πρὸς τούτοις τῶν ὀργάνων τῶν εὐὑρισκόν- 

των τὰ βοηθήματα δυοῖν ὄντοιν, λόγου καὶ πείρας, ἔπισφα- 
λὴς μὲν ἡ πεῖρα, Ἰαλεπὸς ὃ᾽ ὁ λόγος, τουτέσειν οὐ ῥᾳδιον 

δυνάµενος γνωσθῆναι βατέρῳ. ὅτι ὃ᾽ ἀληθές ἐστιν ἕκαστον 

τῶν εἰρημένων, οὐ χαλεπὸν ἐπιδεῖξαι διὰ βραχέων. ὁ μὲν 

γὰρ καιρὸς ὀξὺς διὰ τὴν τῆς τέχνης ὕλην, λέγω δὲ τὸ σῶ- 

µα ῥέον αξὶ καὶ μεταβαλλύμενον ἐν ἀκαριαίῳ χρόνῳ. ἐπι- 

σφαλὴς δὲ ἡ πεῖρα καὶ αὐτὴ διὰ τὴν ὕλην. οὐ γὰρ πλἰν- 

Όοι καὶ πηλὸς καὶ ξύλα καὶ λίθοι καὶ κέραµος καὶ σκύτη, 

χαθάπερ ἄλλων τεχνών ἡ ὕλη τῆς ἑατρικῆς ἐστὶν, ἐν οἷς 

ἄλυπον τὸ πειρᾶσθαι πολυειδῶς καὶ 7υμναζεσθαι παρὰ τὴν 

ἕλην ἀσκουντα καὶ μελειῶντα τὰ θέωρήμαια, καθάπερ ἐν 

ξύλοις μὲν οἱ τέκτογες, ἐν δέρμασι ὃ οἳ σκυτοτόµοι, ξύλα 

Ρεγίεμίο[α, Πιάείμπι ἆῑ[[ιεε. Αο Π ἵα ἀῑκετι: ρίία ὄγε- 
5, αὖς ἴοπρα, (ποά οροβ[ο Ῥγαεοερ εἰ εχρετίεμ[ῖα ρθ- 

τ]ομ]οία εἲ Ἰ]μά]οίαπι ἀΠοι]ε,. ΕΒτορίεγτεα επῖπι εἴίαπι 418 

Ίοηρα, «4ΙΠΟΠΙΑΠΙ οοςᾷ[Πο ασεπζογυπι 1π Τρία ε[ πιακίπιθ 

Ῥναεοερε, οο ε[ απρα[1Ίπνα εἰ ραιιοῖ([πηῖ {επροιῖ, Αἆ 

Ἠαεο 4ποαπε Ύ παπι ἆμο [ΠΠπί γεπιεάΙοταπι 1πνεπίεηάοτιαπα 

πβχαπιεπία, ΤαΙΙο εἰ εχρετ]επ[ῖα; εχρεγίεπίία αμ]άεπι ρε- 

τ]οιι]ο[α ει, τα[βῖο νετο 11ο], Ίου ε[ι απαο οιἰοπη(αό 

1Ώποίε[οεγε ΠΠΙΗΊπιε Ροίεβ. Ύετα απίεπα ε[ε βηρι]α ᾳ4αθ 

ἀιεμηίας Ραμεῖς ο[ιεπάετε πο ατζπαπα ε[, Όοσαίίο παπι-- 

4ἳε ῥγαεοερς ε[ὶ ρτορίετ ατἰ15 πιαἰετίαπι; ἀἴσο ΥεΓο «Οχ- 

Ρι5 ᾳποά οοπΙπεηίεν Πμῖε αἱ εχΗῖ ἴεπιρογε πιπἰαϊίαγ. ΑΕ 

εχρεγεηπίῖα ρετίομ]οία ε[ι 1ρ[αηιο {α]ῖ πιαἰετίαε 1αἱΙοΠθ, 

Ἀοπ επ]πι Ιαΐετες, Ἰμίαπι, Πρηα, Ιαρίάεθ, ἴερι]αε, οοσία, 

πιεᾷΙεῖπας αἱ οείεγαταπι αγΠῖυπι ππαἰετία [απὲ, ἴα απῖρας 

οἵγα Ιαεβοπεπη πι] πιοᾷῖ εαπι εκρετιτῖ εἰ. εχετοετὶ 

ἀεοεί, απ οἶτοα πια[ετίαπι γετ[είας εἰ ατίῖ {Ππεογεπιαία 

πιει ἰείυχ, ᾳποά 1 Ισηῖ αμιάοπα Πρπατϊ {αρτί, 1π οοτ]15 

σΑΙΕΝΌς ΤΟΜ. ΧΥΙΠΙ. ΒΑΕς ΙΙ. Ζ 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [ὰ.] - Εὰ. Ῥα[. Ύ. {ουρ. 901.) 
μὲν γὰρ καὶ σκῦτος διαφθειραι Νακῶς μεταχειριζόμενον οὐ- 

δεὶς κἰνδυνὸς' ἐπ ἀνθρωπείου δὲ. σώματος πειρᾶσθαι τῶν 

ἀπειράσιων ὁὐκ ἀσφαλὲς, εἰς ὄλεθρον ὕλου τοῦ ζώου. τῆς 

κακῆς πείρας τελευιώσης. καὶ μὴν καὶ ἡ κρίσι, ὁ λόγος δ᾽ 
Ἂ ες ’ 3 νὰ / 3 3 -” Γ] 

ἂν ἡ κρίσις εἴή, τῷ κρίνεσθαι (9941) παρ αὐιοῦ τα ποι- 
, ] Δ ἤ / / 3 ., ι) Ν ς -” 

τέα, χαλεπὸς καὶ δυσθηρατος ἐστιν ὅ 7ε αληθης, ὡς δηλοι 

καὶ τὸ πλῆθος τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην αἱρέσεων. 
3 . Ἆ ο γ! Φ. « ; ς ” Δ 3 η 3 

οὐ γαρ ἄν είπερ οἷον τ ἠν ῥᾳδίως ευρεθῆναι το αληδὲς, εἰς 
- 3 ’ [ ν ή) 

τοσοῦτον ἦκον ἀντιλογίας αἀλλήλοις οἳ δητήσαντες αὐτὸ, 

τοιουτοί τε καὶ τοσοῦτου γενόμενου. τοῖς ὃδ᾽ ἐμπειρικοῖς 

οὐχ ὁ λόγος εἰρῆσθαι δοκεῖ κρίσις, αλλ ἡ τῶν διὰ τῆς 
πείρας εὐρισκομένων βὀηΘημάτων ἐπίκρισις, ὄντως γαρ καὶ 

τοῦτο χαλεπὸν καὶ δυσθήρατον, ὅταν πολλών ἰαμάτων τῷ 

κάµνοντι εγενημένων ἕν τι ἐξ αὐτῶν αἰτιᾶται τῆς ωφὲ- 

λείας ἢ) βλάβης. εἰ γὰρ οὕτως ἔιυχε κοιμηθέντος καλῶς 

αὐτοῦ καὶ καταιωνηθέντιος ἐφεξῆς καὶ καταπλασθένιος ἐπὶ 

τούτῳ, κάπειτα κλυσθένιος ἢ αὐιομάτως τῆς }γαστρὸς ἐν- 
δούσης, εἶτα καὶ τραφέντος τοιάσδε τινὰς τροφὰς, καπὶ 

νετο οοΓιαγϊ πποΠαπίαγ,  Ἰωρσπα Εἠμιάσπα εἰ οοτίαπῃ πια] 

ἰγασοίαπίεπι ΟΟΣΓΙΠΙΡΕΙΟ Ἠππ]]άπι ρεγίιου]απα εΠ, αἱ 1 οοἵ- 

Ῥογα ἨΠΙΠΒΗΟ Ἱπεχρετία οχρεσῖτΙ Ρεγ]οπ]ο Ποπ νασαῖ, 4 παπι 

Ῥτανα εκρετ]εηία αἆ Τοἰῖας αμϊπιαπ{]ς ]αοίγαια ρτοσυπαβαί, 

Οἵα εἰῖαπι αἱ ]ηάτοίαπι, οχβτίετί ααίεπι ταίῖο Τρία ]ας- 

οἶσπα, ααοά Ῥει εαΠΙ {αοϊεπάα Ἰπάιοεπίατ, ατ Πτα εἰ οαρία 

ἀιΠιοῖ]ο εἴι; νεα απίεπι Ί]]α χαἰῖο, αποά Γεοίαταπα πια ]{]-- 

ἴαάο 1π αγἴε πηεάῖοα ἀεο]αγαί. ΝΟ επίπι Π νετιίας ο[εί 

Ἰπνεπία {αοἵ]]δ, ἰοί ασ (απ νιτὶ Ιπ εα ᾳπαθγεηᾶα οοοιι- 

Ρα ἵπ ἴαπ ραρπαηίες ΠΡΙ Ππνίσειη [εηίοηί]ας ἀεναμΓεηί, 

γοετιαπα οπωρ]γ]οί ΠΟΠ νἰάσίαν ταίῖο ἀῑοί Ἰαά]οίαπα, {Γεὰ 

εογΗπῃ Ύ4παε ρου εκρογ]επίῖαιπ Ἰπνεπία [απί αακΙΠογιαπα 

4ε]εοῖιις. ΝαΠι Υ6νογα Ίαεο Υε5 εί ἀΠΠοιΙΙΦ εἰ Ιηνεπία ατάπα 

οκ, ααάπα πι 15 τεπιετἶ αερτοίαπ 1 α. ΙΡΙΙ15 απο ἁἅἆαπι 

ΗΠΙΙΣ εκ 1ρ[ς9 π{Παἰ1ς αιἲ ]αε[ιοπῖς σαπ[α Πί. Θὶ παπιᾳπο 

Ίνα Γου5 Πεντε, ἱρίαπι χεοίο ἀογπη][ε, ἀεϊπάο {οι Ρος- 

Γι[απι Γαἴ[ε, Ῥο[ίσοα αιπρ]α[ίγαπι αὐπποία, ἀεϊπάο ο1γ- 

Πεγεπι Ιπ]εοίάπι νε] [ροπίαπεαια ἀε]εοίοποπ Παραϊ[ἴε; 



ΚάΙ ΤΗ 1ΗΠΝΟ: ΕΙΣ αἲΊΟΣΣ ΥΠΟΜΝΗΙΑΤΗ. ο. 

Εὰ, Οµασι. ΣΧ. [ 4. δ] Εὰ. Ῥα[. . (00 
τούτοις ἅπασιν ωφε- [ὅ ] ληθέντος 1 ῥλοβένεος ου ῥ(δν 

εἰπεῖν δια τὶ τῶν γεγενημένων συνέβη τὸν ἄρῥωστον ὧψε- 
-” ἊἈ ” Ν) ”. 3 σ / ε ; 

ληΦηναυ  βλαβήηναυ. ὅδια ταῦτ οὖν ἅπανια 4 κρίσις χα- 

λεπή. συγκεφαλαιωσύμεῦθα γοῦν δη τὸν λόγον. ᾖ{ᾗ μὲν 

τέχνη μακρῶ γίνεται, ἑνὸρ ἀνθρωπου παραμειρουμένη βίῳ. 

χρήσιµον δὲ τὸ καταλιπεῖν συγγθάµµατα καὶ μάλιστα τὸ 

σύντομά τε καὶ ἀφοριστικά" εἴς τὲ γὰρ αὐτὴν τὴν πρώτην 
µαῦησιν καὶ εἰς τὴν ὧν ἐμαθέ τις ωφεληθῆναι μνήμην καὶ 

εἰς τὴν ὧν ἐπελάθετό τις μετὼ ταῦτα ανάμνησιν ὃ τοιοῦ- 

τος τρύπος τῆς διδασκαλίας ἐπιτήδειοο. ὁμολογεῖ δὲ τού- 
Π κι 4 / « ᾽ λα] ω / 

τοις καὶ τὸ ἐπιφερόμενον. ὧθςγαρ ὑπὲρ τοῦ συγγράµµατος 
» -” - 3 4 , ’ 

αιτοῦ καὶ τῶν κατ αὐιὸ λεχθησομένων προοιµίου γεγονότος 

ἐἰκότως ἐπιφέρων ἐρεῖ" δε ὃ οὐ μόνον ἑωυιὸν παρέχειν 
τὼ δέοντα ποιέοντα, ἀλλὼ καὶ τὸν νοσέοντα καὶ τοὺς παρ- 

έοντας καὶ τὰ έξωθεν. εἰ μέλλοι τις κρῖναι, φησὶ, ποτὲ 
κ) Δ Δ ῃ 3 ο 3 η «/ 3 / 

τα Ἠατα το βιῤλίον εἰς ὅσον αληθείας κει, οὐ μόνον 

ἑαυτὸν παρεκτέον ἐστὶ, τὰ δέοντα ποιέοντα καὶ μηδὲν τῶν 

ἀεϊπάε ἴαῑες οἴἶρος α[απι[ί]ο εἴ Ρο[ϊ Ίαεο οπηπ]α ορεπι νε] 

ηοχαια ρεγοερί[ζε, πο Γαοῖιε ἀῑοία ε[ι, φαεηαπι ΤΘΓΙΠΙ 

Ρε[ίαγιια αερτοίαη} αγία απῖ Ιαεβῇε οοπσενῖ, Ηῖς 1βῖ- 

ΤΗ. 4α οα{5 οπιπῖρας ]αάτοίαπι ἀἰ[ίοιίε. κἆαπ Πίαηιιε ογα- 

οπεπι Γαπηππαίίπαπ ΡΓοξεταςδ. Α5 (π]άεπι Ίοπρα ε[ἲ, Π 

εαιη πΠία5 Ποπαῖη1ς γἱία πιεἰἰαπιασ.  Όμαγε ΟΡΘ6Γ8Ε ΡΥΘΙΙΙΙΠΙ 

ε[ί Ρο/[ϊιεσ]ς ορετα τε]παπεγο Ρργαε[εγίῖπῃι εἰ οοποΙ/[α αἱ 8ΡΠΟ-- 

τ][σα. Ίναπι ε]αδπιοςί ἀοοίτίπαε 6εηαθ εἰ αἆ 1ρίαπι Ρτῖ- 

π]ᾶΠὰ 41{οΓρΙπαπα εἰ αἆ ϱοΓΙΙΠ 41ιαε ααῖς ἀΙάτοεγ]ί πιεπηογίαπι 

Ἰμναπάαιη εἰ εογΙΠΙ (µαο αφμαῖ οΡρ]ίμς Ρο[ίεα {αεγίῖ, τε- 

οογάαΙοπεπι Ἱάοπειπα εἰ, ΔάΠιραϊαίατ αμίεπι 6 αποά 

Γαυ[εα μίαν. Οσα. οπῖπι ορενί 1ρ{ αἴφιε 19 θε 1Π ϱο 

ἀϊοεπίατ ρταο[α[Ιοπεμα ρταεἰεκιι[[εί οοπ[επίαπεαιη, ογα Ποπ 

οἰαιι[α]απι. αἀάἰά1ι Ἰῖ νονυῖδ: αἲ ποπ [οἶμ τηεαἰοιηι Γε 

ἱρ[ωπι Οµαε ἄεοεαε οὐεμμίετα, [εὰ εἰ αεβτοῖµπι εἰ αἄ[ίαι-- 

ἴεπι εἰ επίεγῃα ρταε[ίο ε[]ε ορογιει. δὶ ιδ, Ἰπφαῖέ, αἰ]- 

απαπἆο ἀῑ]ιθιοαίατας ε{[ί αἱιαο Ἰοο «1Π Ἠβτο [ουραπίαχ 

αιιαμίέαα {ου Ιααίας γογιίαιἰς, 9 ποπ [ο]ιαι [ο Πρ[απα Ργας- 

22 
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Ε. οµατῖ, ΙΧ. [5.] μα. Ραῇ. τ. (251.) 
χρησίµων τῷ νοσοῦντυ οπως ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐκεῖ-- 

νον ευπειθῆ τὲ ἅμα καὶ μηδὲν ἰδίᾳ χαριξύμενον ἡδονῇ πεε- 

φυκέναι, καὶ µέντου καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας ἐπιτηδείους καὶ 

δὴ καὶ τὰ ἔξωθεν ἅπαντα συμπαρεσκευασμένα. καὶ γὰρ δυ᾽ 

ἐκεῖνα πολλάκις του τὴν πρόὀγνωσιν ἢ τὴν Θεραπείαν 

ἄμφω συνέβη διακοπῆναι, τὰ ὃ᾽ ἔξωθέν ἐστι, τὰ τε κατὰ 

τὼς οἰκήσεις ἐπιτηδείους οὔσας τῇ καὶ ἐνοχλουμένας 1 οὐκ 

ἐνοχλουμένας, καὶ ἔτι τὰ προσαγγελλόμενα καὶ πραττόµενα 
θυμὸν ἢ λύπην, 1 τι τοιοῦτον ἕτερον ἐργαξόμενα τῷ νύ-- 
σοῦντι καὶ προσέτυ τὰ νύκτωρ αὐτῷ τὸν ὕπνον διακύπτον-- 
τα µυρία ἐπὶ µυρίοις ὄντα. εἰ οὖν, φησὶν, ἅπαντα ταῦτα 

καλὼῶς καὶ ἀμέμπτως ἔχει τῶν κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον αὐτῷ 

γεγθαμµένων, οὐδὲν εὑρεθήσεταυ ψεῖδος. 

β' 

Ἐν τῇᾷσι ταραχῆσι τῆς κοιλίης παὶ τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν 
αὐτομάτως γινομένοισιν ἣν μὲν οἷα δεῖ Καθαίρεσθαι κα- 

βανο οροτίεί 4πάο ἀοσθαί ορευπίθαι, πἰ]ί]ᾳαε ᾳποᾶ αορτο 

Ῥτοβαίαταηα Πί ΡγαοἰογπηΙἑίογθ; πιπιο οἱ Πρ[απι αθρτιιπα 

βπια]. ππεάίοο οἳ{εαιῖ πεο (πἱάᾳαπα ριοργίας νο]αρίαἰῖ Ἱπ- 

ἀπ]σοτε; παηί[γον εἰίαπι Ιάοπεος α[ΠΠάεγε οροχίεί; ἂἆ Ίαος 

εἰ οχίετηα ΟΠΊΠΙ4 Ρτοῦε οοπηραταία, Εἰεπῖπι Ῥτορίει 1]]α 

Ῥιεγιπ]αιιο νε] ῥΡτασποίοπαπα νε] οιγοΙοπεπι νε] παἰγαπι- 

ᾳµᾳ6 Ππεγγαπηρί οοπ πρ, Ἐχίετπα απ[επι [απὲ µαβίία[]ο-- 

ηθς 1άοπεας νεἱ {άΥβαγαπα Ρ]επας γε] {ατρα γασαηϊεβ; Ρήλο-- 

ίεγεα ο αα παΠΙαπίαχ εἰ ασαμίΙς, Ίγαπι απῖ ΠΙΟΕΓΟΧΕΠΙ αί 

αίᾳαεπα ε)ἠδιποςί αἰἴαπι αβθοίαπι αεργτοἰαπ ρατιατίεηίῖα, 

αἆ- µαεο εἰ αἰία αἴπαε ποοία 1ρ[ Γοπιπαπι αθταπηραμῖ, ᾳπαθ 

Ρχτορο ἁπβηϊία [απΐ. Θἱ σας, ἀπααῖί, Ίαεο οπιπία Ῥτοῦο 

εἰ οἰίτα 6ΓΓΟΓΕΙΑ {ο Παραετῖηί, ἨΙΒΙΙ εογαπα ϱαε Ίου 1π 

Ίβρχτο [οπραπίαχ {α][άπι ε[[ε οοπιρεπείαγ, 

11]. | 

1π αἰυὶ ρεγειγδαεἰοπίδιις εἰ υοππϊεἰοπίδις Φµαε [ρομίε οὗο- 

Τιιωίμγν [ὲ φμαία ριωβατὶ ορογῖεαι ριγβεπίγ, «εοπΓεγὲ 
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Θαίρωνταε, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν, ἣν δὲ μὴ, 

τοὐναντίον. οὕτω δὲ καὶ ἡ κενεαγγείη ἣν μὲν οἵην δεῖ 

γίγνεσθαι, ᾖίγνηται, ξυμφέρει τὲ καὶ εὐφόρως φέρουσιν, 

ἣν δὲ μὴ τουναντίον. ἐπιβλέπειν οὖν δεῖ καὶ χωρην καὶ 

ὡρην καὶ ἡλεκίην καὶ νούσους ἐν ἦσε δεῖ ἢῇ οὔ. 

Οὐ περὶ ποσότητος αὐτῷ τῶν κενουµένων ἐσεὶν ὁ λό- 
ος, ὧς τινες ᾠΦήθησαν, αλλὰ περὶ τῆς [6] ποιότητος µό- 

νης, ὡς δήλοῖ σαφώς ἕκάτερον τῶν ὀνομάτων, τὸ τε οἷα καὶ 

τὸ οἵη. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν αὐτομάτως γινομένων κἐενώσεων 

προσεῖπεν ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμ- 
φέρει τὲ καὶ εὐφόρως φέρουσιν" ἐπὶ δὲ τῶν ὑπὸ τοῦ ἰα- 

τροῦ, ἣν μὲν οἷα δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται. καΐτου δυνάμενος 
εἰπεῖν, ἦν μὲν ὅσα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρηται, καὶ πάλιν 
εἰ ἣν μὲν ὅσα δεῖ γίγνεσθαι }ίγνηται. δηλοῦται δὲ τοῦτο 

καὶ διὰ τοῦ καθαίρεσθαι ῥήματοο. οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν 

ἣν μὲν οἷα δει κενοῦσθαι, αλλὼ ἣν μὲν οἷα δεῖ καθαίρὲ- 

εἳ [αεῖ[ε Γετμπες [ῃ παῖπμεν εοπίτα. δὶς εἰ ναΓογιῖπ 

φαειμαῖο, [ φαει [ιεγὶ ορογίεῖ ᾖαι, εἰ εοπ/ετῖ εἲ [α- 

εἴ[ε Γετιὲ 5 [π πιίπμς, εοπίγα. {ίαφμε ἴπ[ρίεεγε οροτ- 

τει ει τεβίοπεπα εἰ απηὶ ἐεππρε[ίαίεπα εἰ αειαίεπα εἳ πιοί-- 

ὀο5, ομίθιμς ναεμαγὶ αμὲ πο υαεματὶ οροτίεαῖ, 

Χοι ἆε 6οΓίπι 4παθ ναομαπίατ οπαπ[ϊαίο 1Ρῇ [εγπιο 

εί, τί ποππιυ]]1 ατβῖγαιϊ [απί, Γεὰ ἆε [οἷα ααλίαίς, φποἆ 

ἀϊ]αοῖάε Ρτος1ί πίοεππααθ γοεαυδα]απ, Ύπαµα εἰ αα119, 

ἣαπι ἴπ 15 πε [ροπίε Παπί ναομαοπῖρας αϊκ.  8ἱ 

οπα]ῖα οροτίαί ριγσανΙ ριχρεηίατ, οοη{ετί εἰ {αοῖ]ε Γεγιηί, 

Ίω 18 νεγο 4ὐαε α πιεᾷῖσο, { αια]ί Περὶ ἀεβεαί Πα να- 

Γοταπι ναςιαϊίο, δεί ροταϊ[Πεῖ ἀΐοετε,΄ {4 ἁπαπία ΡΙΙΡαΓΙ 

οροτίεαί ραγρεπίς εἰ ταγ[α5, Α απαπία Πετί ἀερεαί να- 

{οταπα Παί ναρμαϊῖο. Ίάειι νετο ο[ιεπάτίαγ εἳ ρεγ νεγραπι 

Ῥυχραχί,  Ἀοα επί Ππιρ]οίίες ἀῑκιί, {Π φπαΠᾳ οροτίεαί 

ναοματΙ» [εὰ Π ᾳαα]α οροτίεαί Ῥυχραχ,. ΕΠ ευἴεπα ΡαΓ- 

”- 
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σθαι έφη. π  προιο δέ ἐστιν ἤ τῶν λυπούντων κατὰ ποιό- 

τήτα κένωσις. ἕν γδ δὴ τούτοις ἁμαρτάνουσιν οἳ πλεῖστου 
τῶν ἐξηγητῶ», οὐ συνιέντες οὔτε τῶν φωνῶν οὔτε τῆς γνώ- 

µης ταάνδρὀφ. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπειδὰν τὸ τῆς κενεαγγείας 
ὄνομα τινὲς μὲν ἐπὶ τῆς ασιτίας, τινὲς δὲ ἐπὶ τῆς φλεβοτο-- 

µίας ἀκούωσιν. ὃ γὰρ “Ιπποκράτης ἅπασαν κένωσιν ὀνομά- 

δει κενεαγγείαν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος , ἐπειδὴ κενὰ τὰ ἆἄγ- 
γεῖα συμβαίνει γίνεσθαυ κατὰ πᾶσας τὰς κενώσεις. ὁ μὲν 

δή λόγος αὐτῷ νῦν ἐστι περὶ ποιότητος τῶν κενουμένων. 
ὥσπερ δὲ παρακελεύεταυ διὼ παντὸς ὕσα καλώς ὑπὸ τῆς 

φύσεως /ίγνεται ταῦτα μιμεῖσθαι τὸν ἰατρὸν, οὕτω καὶ 

νὺν ἐποίησε τῶν περὶ τῶν αὐτομάτων κενώσεων προτάξας 

λόγον, ἐν αἷς ὅταν μὲν οἷα δεῖ κενώνται, τουτέστι τὰ λυ- 

ποῦντα ξυμφέρευ τὸ καὶ εὐχόρως «φέρουσιν. εἰ δὲ ἄλλων 

τινῶν 1 κένωσις γένηταυ καὶ μὴ τῶν λυπούντων, τὸ ἑναν- 

τίον οὔτε συμφέρει καὶ δυσφοροῦσιν οἳ κἀμνοντὲς. οὕτως 

οὖν εἰ καὶ ὑπὸ τοῦ ἰαιροῦ κένωσίς τις ἐπιτηδεύοιτο, τῶν 

λυπούντων αὕτη γιγνέσθω, καθάπερ καὶ ἐν ἄλλοις παρακὲ- 

δαΐϊο Ἠπιποτίπα οπα]ίαία ππο]ο[ίογαπι. ναοιαῖο,  ἵπ Πῖ5 

{αμα ϱΡ]ηγ]ή αβρεγταπί ΙΠίεγργείεδ, απῖ πεπε Υειρα, πε- 

ᾳπε Ἠοπϊηῖς πηθηίεπι αεφπαπίαν, Γππα ΥΕΤΟ παρῖς ρεο- 

οαηῖ, απαπι ποηπα ΤΙ ἀερ]είιοπῖς ναΓΟΥΙΠΙ ΠΟΙΠΕΠ ῥρτο Ἱῃ-- 

εῖα, αἰῑ ϱτο νεπαφ [εοίίοπε αοοῖριαΠί.  Ηἱρροοταίες Π 

απάθπι οπιπεπι ναομαίἹοηεπι ναίογαπε ἀορ]είίοπεπα αἩ 

ενεηπία ποπηϊμαϊ, αποπίαπι 1π ΟΠΙΠΙΡΙΙ5 ναουαἰοηῖριας νγαί[α 

ἀερ]ετῖ οοπιϊηδῖί, Ἱίαφαο ππο 1ΡΠ Γεγπιο εβ 4ε απαΠίαία 

εογίπι Ύ4παε νασπαπίαν.  Οπεπιαάπιοάμπι αιίεπα Γεπιρογ αᾱ- 

Ἱογίαίασ, ᾳὖαε ΡγοΡε α παϊπτα παπί, εα πιοῖοαπι Ἱπηίαγί, 

Πο εἰ πάπο αρ α [ροπίαπεί ναοιαοπῖρας Γάαπα εχογ[ας 

οΓαἴΙοπεπα, 1 ααῖρας Π ᾳπα]ία ορονἱεῖ, Ίου ε[ῖ αιιαο ἹΠ-- 

{οβαη!ί, ναοποεπίαχ, αἳ οοπ/{εγί αἱ Ἰομῖίει {Γετιηῖ, ΟποάΠ 

ΠΟΥ οαπογαπάαπα Παϊ εναοιαϊῖο εἳ ΠΟΠ ΘΟΥΙΙΩ πας 1ηο-- 

]ε[ιαπί, οοπἰτατίαπα ορνεμαί, πεαο οομ{ετί εἰ ργαν]ίος Τ6-- 

τιη!, αορτοίαηἰθδ. Ίία [απο Π απαπα πηεῖοιςδ ππολαίαγ Ἰ-- 

ΠΙΟΥΙΠ1 ναοιαΙοΠθ6ΠΙ, ΘΟΓΙΠΙ ϱἨπε πιο]εβαπί Τρία εβο, 

αιπεπιαάπιοά στα εἰ αἰῖς 1 ]οοῖ ἨΠΙΟΥΕΠΙ ΠΟΧΙΠΠΑ Ἱππρεταί, 
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λεύεται τὸν λυποῦντα σαυμβουλεύων κενοῦν χυμὸν καὶ μὴ ἄλ- 
λον πτινὰ πρὸ αὐτοῦ. φλέγματος μὲν οὖν πλεονάζοντος τοῦτο 
κἐνωτέον ἂν εἴῃ παντὶ τρὀπῳ. Χολῆς δὲ ξανῦης εἴτὲ μδ- 

λαίνης ἐνοχλούσης ἀφεκτέον μὲν τοῦ φλέγματος, τὴν λυποῦ- 

σαν δὲ χολὴν κενωτέον. οὕτω δὲ κῴν αἱματικὸν ᾖ τὸ 
πλερνάξον, αἵματος τὸ ποιητέον τὴν κένωσιν καὶ δὴ καὶ 

εἰ ὀρθῥὸς αἵματος ἐκείνου. τἐκμαίρεσθαι δὲ δεῖ τὸν πλεονά- 
ξοντα χυμὸν τῇ χρύᾳ, πλὴν εἴ τινες ὑποχωρήσαιεν εἰ τὸ 
βάθος τοῦ σώματος. τὸ γὰρ χθώμα τῶν χυμῶν ἑοικὸς 
ἀνθέων ὁκόσων μὴ ἄμπωτίς ἐστιν. ἐπὶ τούτων οὖν µάλι- 
στα τῶν ὑπονοστησάντων καὶ μὴ κεχυµένων ὁμαλῶς εἰς ὅλον 
τὸ σῶμα, προσεπιβλέπειν δεῖ ὥρην καὶ χώρην καὶ ἠλικίὴν 

καὶ νούσους ἐν ἦσι δεῖ ἡ} οὔ' τουτέστιν ἐν αἷς προσῆκὲν ἢ μὴ 

τοιοῦδέ τινος ἢ τοιοῦδε χυμοῦ ποιεῖσθαι τὴν κένωσιν. ἔχευ 

μὲν γὰρ καὶ αὐτὸς ἕκαστος τῶν πιλεοναξόντων ἐν τῷ σώματυ 

χυμῶν ἴδια γνωρίσματα, περὶ ὧν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς ἑξῆς 

ἐροῦμεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τελείαν διάγνωσιν ἐπι- 

βλέπειν χρὴ καὶ τὴν ἐνεστώσαν ὥραν τοῦ ἔτους καὶ τὸ χω- 

πεις αἰἴεγαπι (μεπάαπι Ῥγο 6ο Υαοµα. Παφπε ρ]μία 

εχιρεταπίε, Ἠ8εο πιοί οπΙπΙΡας ναομαπάα εβ, Πανα νετο 

Ρε απἲ αἶτα Ἱπ[ε[απίε, α Ῥϊπία αΡβἰπεπάαπι εἰ 1π-- 

Γε[ίαπς Ἠ1]16 ναοιαπάα. ἡΜδίο Ἠππιος αποιε {[απραῖπεις 

εχιρετεί, [αηρυϊηπ]5 γαομα[ῖο πιοµεπάα εἰ [ετί [απσιϊηῖς, 

{ τ]]ιά τεάαπάοί,. Αί γετο εχιΡεταπίεσι ἨΙΠΙΟΓΕΠΙ εκ ο0- 

Ίογε οοη]εοίατὶ οροτίεί, ΠΙΠ αἴπππι ααἱόαπι 1π ουχροτί5 αἷ- 

έωπι τεοε[εγ]ηῖ, ΟΌο]ος επῖπα [Ππιῖ]]ς ε[]ογεί[οιί Παπιοτῖριι5, 

ηΙ{Π 1ρ[Ι ΙΠίτο τεβαχετίηπ!ί, Αίαιε ἵπ 18 πιαχίπιε αιῖ 1Πίχο 

τεοε[[εγαπί, πεπο {[απί αεημαρ]ίες ρεν ἰοίαπι οογρΏς 

ἀἰΠαα, Γρεοίαπάα εβ αππὶ {επιρείίας εἰ τερῖο οἱ αείᾳς οἵ 

πιοτΡῖ, οφυ1ρ8 ναοματὶ αὐἲ ΠοἩ ναοματὶ οροτίεαί, Ἰοο ει 

1 οιήβας οοηγεηῖαί Ἠεοπε Ημ] νε] 1115 Ἠαπιογῖς να- 

ομαἱϊοπεπα πιο].  ΌὉιαιπιαπι επῖπ Παρεί ΠΠιογαπα 1 

ΟΟΥΡΟΤ6 εχιιρεταπί]απα απιιδηπίδᾳαο Ῥγορτία Ἰπαιοῖα, ἆᾳ 

αρα ἀείποερς Ρ]επῖις ἁῑοιινί (απιας, αἰίαπιεα αᾱ Ῥει- 

Γεοίαπα τεῖ οοραΙΙοπθπα Τα Ῥγδεί[εης ΒΠΙ Γεπρε[ίαΒ, πι 
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ρίον ἐν ᾧ νοσοῦσιν οἱ κάμνοντες καὶ τὴν ἠλικίαν αὐτῶν καὶ 
τὴν δαν τῆς νὐσου. ἔστω }ὰρ, εἰ οὕτως ἔτυχε, Ἰολῆς 

ξανθῆς ἐν τῷ σώμαιι πλεονεκτούσης γνωρίσματα, συνεπι- 

βλέπειν αὐτῇ δεήσει καὶ εἰ ὧρα θΘερινὴ καὶ εἰ τὸ χωρίον 
Φερμὸν καὶ εἰ ὁ κάμνων αἀκμάζων. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 

φλέγματος, εἰ χειμων εἴη, εἰ τὸ χωρίον ψυχρὸν, εἰ πρεσβύ- 
της ὃ ἄνθρωπος" ἀλλὰ καὶ πρὸς τούτοις ὥπασιν, αὐτὸ τὺ 

εἶδος τῆς νόσου ἐπιβλεπτέον, οἷον ὅτυ τριταῖος μὲν, εἰ οὗ- 

τως ἔτυχεν, ὑπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς ἐπικραιούσης }ίνεταῦν 

[7] τεταρταῖος δ᾽ ὑπὸ τῆς µελαίνης, ἀμφημερινὸς δὲ ὑπὸ 
τοῦ φλέγματος, καὶ καρκίνος μὲν ὑπὸ τῆς µελαίνης χολῆς, 
ἐρυσίπελας δὲ ὑπὸ τῆς (33932) ξανθῆς, τῶν τ ἄλλων νοση- 

µάτων ὡσαύιως ἕκαστον. ἐν γὰρ ταῦτα πάντα διορισώ- 

Ἓεθα, βεβαιότερον ἐπὶ τὴν τοῦ λυποῦντος χυμοῦ κένωσιν 
αφιξόμεθα. πάντων οὖν ἀτοπώτατου τῶν ἐξηγητῶν εἶσυν 

οἳ νοµίδοντες τὸν λόγον αὐτῷ ὑπὲρ ἀσιτίας γίνεσθαυν ' µόνης 

τῆς ἐν τοῖς πυρετοῖς. οὔτε γαρ αὐτὸς ὠνόμασε πυρετοὺς ὔ 

τε λόγος ἐπὶ πάντων ἐστὶ καθόλου τῶν παρὼ φύσιν, ἐκδιδά-- 

τοβῖο 1Ππ απα ἀεσαπί αερτοϊαπίθς, Ίππι 1ρΓογΙα αείας, Ίαπι 

ἀεπῖηιιε πιοχρί Ἰάεα οοπβάεγαπάα ε[, δίΠί επῖπ, Π 1 

οοπἱ]σεγ]τ, Ίαναε ΡΙ15 ἵπ οοτροτο τεάιπαπ!ῖ Ἱπα]οῖα, 

ππα οὐ 1ρ[ς ἀμ[ρίιοϊεπάαπι οί απ ἴοπιρις αε[ῖναπι απ 

χθσίο οα]]άα, απ 4ορεῖ αοίαίο {οχθοαί. ἹΤία γΥετο εἰ ἆθ Ρ]- 

μία οοπβάσοταηάιπι ει απ Ἠϊοπι αά[ί, απ τορίο Γηρὶ- 

ἆα, απ Ἠοιπο [6Π6Χ, Αίηαο Ργαθί6γ αοο οπιπία ἐρίαπι ΠΙΟΓ- 

Ρἱ [ρεοῖεπι οοΠβάετατθ οροχεῖί, αἱ αποᾷ ἰετίαπα, { τία 

{ους ἰα]ετ]ί, Παϊ α Πανα Ειἱα πιοᾷαπι εχοεἀεπίε, απαγίαπα 

-αὓ ατα, αποἰάίαπα α Ρἰπϊία, οαποεχ αἲ αἶτα Ρε, ε7- 

Προϊας α ανα, αἴηπο {ηρι]ας οθίεγογιΠι ΙΠΟΓΡΟΓΙΙΠΙ [ρο- 

εἱθ.  Φί οπῖπι Ίαθο οπιπία ἀἰ[ηκοαγίπιας, {[εουτίας αἆ 

ποχ]ϊ Ἱαπιογίς νασιπαἰἰοιοπι ασοοθάσιηα. Οπιπίαπι Ιρίίας 

ἱπίογργοίιπι αΌ [ανα (μα [ας αἱ ἱρίαπι 4ο [ἴοἱα Ίπεδ[α, 

ᾳπαα π. Γερεῖρις Ἱπιρεταίας, Ὑονγρα Τάο6γο ατρίγαη µας, 

αααπι 1ρ[ο πηπίπιο Γεῦγος ποπηϊπανεγΙί, 4ο 4ο οιΙΠΙρΗθ 1π 

ππϊνον[απι Ἰαρεαίαχ {εγππο αμα ΓΠαιπί ῥρταείεςγ παίπταπη, 
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σκων ἡμῶν σκοποὺς, οἷς προσέχοντας εὑρίσκειν προσήκευ 

τὸ ποιὸν τῆς κενώσεως, οὐ τὸ ποσὀν. ὁ γὰρ ἐφεξῆς ἀφορι- 

σμὸς ὑπὲρ τοῦ ποσοῦ διαλέγεται. κατὸ τίνα δὲ καιρὸν 
τοῦ νοσήµατος ἐπιχειρεῖν δεῖ τῇ κενώσευ καὶ τίἰνι τρόπῳ 
ποιητέον αὐτὴν ἐν ἄλλοις ἀφορισμοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. ὅθεν οὐδ' 

ἐμοὶ νῦν ἀναγκαῖόν ἐστι λέγειν περὶ αὐτῶν. οὕτω γὼρ ἂν 
οὐδὲν μὲν εἴην σοφωτερος διδάσκων, εἰς μῆκος δὲ λόγων οὐκ 
ἀναγκαῖον ἐκτείνων τὰ ὑπομνήματα. 

΄ 

στ μα. 
5 α- ” ς ο ον 3 ει λ . 

ν τοῖσι }γυμναστικοῖσιν αἳ ἐπ ἄκρον εὐεξίαι σφαλεραὺ, 
Ἀ ”. 3 ” 3 Δ ” 

ἣν ἐν τῷ ἐσχάτω έωσιν. οὐ γὰρ δύνανται µένειν ἐν τῷ 

αὐτέῳ οὐδὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέουσιν, οὐδέ 
τι δύνανται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναυι, λείπεταυ οὖν ἐπὶ 

τὸ χεῖρον. τουτέων οὖν εἵνεκεν τὴν ἑὐεξίην λύειν ξυμφέ- 

θὲει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψιος λάβη τὸ 
- «. ’ 3, 3, 

σώμα. μηδὲ τὰς ξυμµπτώσιας ἐς τὸ ἔσχατον ἄγειν, σφα- 

αιιογΗπι πο ἀοσεί Ιπάϊσα[ῖοπες, «απἴρας Ἱποππιρεπίε ποπ 

απαπαίεπα, {[εά απα]αίοπι ναςια[ϊοηϊ ΙΠΥΕΠΙΓΘ 60Πνθ6- 

η,  Ναπι ἆᾳ απαπϊίαίε {επεΠς ἀἰσετῖ αρ]οτίπηας. Όπο 

απίθπι ΠιογΡὶ ἴθπιροτο ασσγε]επάα Πί ενασιμα!ῖο εί 4πο- 

πηοάο 1ρί[α {αο]επάας 1π αἰῑῖ ἀείπεςρς αρ]μοσ][πηῖς εχρ]]οᾶ- 

Ῥΐαν. Ὁπάς πεαε ἨΠΠΠο πη]μῖ ἆᾳ ῇθ ἀῑσεγε πεοε[Τανῖαπι 

νΙἀείαχ, ο επῖπι ποβγα ἀοοίτίπα πο {οτεί [αριεπίϊοτ εἴ 

ορπιπιεπίαγη αἆ Ἱπιπιεη[απι ἨΠΙΠΙΠΙΕ(ΙΘ πεοε[ατίαπα ῥρτο- 

κιίαίεπι ἀενεπῖγεηῖ. 

ΠΙ. 

Φµτηππαε αι]εἰείαγιπι εμεχίαε [ αἆ εχέΤΕΠΙΜΙΙ μτοσε[]ετιπῖν 

Ῥεγίομίο[αε. Ίο επί εοάεπι ἴπ [ίαιμ ππογατί φιεειμῖ, 

πεφιε εοπ[/έεγε. ΘΌιμπαι αμίετα ΠΟΠ εοπ[ι/ίαπε, πεφµε 

ἴπ ππε]ίμς ρο[βπε ργορεαὶ, /µρεγε [απε με ἴπ ἀειετίμς 

ἰαδαπιμγ. Όμας οὗ τες ε]ωσποᾶι εμεπίας λαμᾶ οµπείαµ-- 

{εγ [οἶνεγε εοπ/ετὲν 4ο ποναε Τιτ/µπα πμγὶοαιϊοπῖς οοτ- 

Ῥις ἐπίεμπα [ωππαι. 1ΝΟΝ απιε οοποἰἀεπείμτα να οτι 
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Ἱερὸν γὰρ, ἄλλ᾽ ὁκοίη ἂν ἡᾖ φύσις ᾖ τοῦ μέλλοντος ὑπομέ- 

γξιν, ἐς τοῦτο ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κένώσεις αἳ ἐς 

τὸ ἔσχατον ἄγουσαυ σφαλεραί"' καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψιες, 

αἱ ἐν τῷ ἐσχατῳ ἐοῦσαι σφαλεραί. 

3 π / / Π χ 
Τὸν μὲν πρὸ τουτου λόγον αὐτῷ περὶ ποιότητος εἶναυ 

. /« ' ” ’ Β ͵ ι ἃ -- Φως ” 
ἐδείξαμεν τὼν κξενουμµένων. ἓν τούτῳ δὲ. καὶ τοῖς ἔφεξης 

’ / 3, Δ -” 

περὶ ποσὀτητος βούλεται διδάσκειν καὶ ἄρχεταί γὲ παρὰ τῆς 
3 ’ -” -” -” 5 - 

ἀμέτρου πληρώσεως τὲ καὶ κενώσέως ἐν τῴδε τῷ νῦν ἡμῖν 
3 ” κ ” / 

προκειμένῳ αφορισμῷ, ὁμοίως τῷ πρόσθεν ὑποθέμενός τυ 

παράδειγµα καὶ πρὸς τοῦτο κατευθύνων τὸν λόγον, ὥσπερ 
η .. 4 [ ΛΜ ε Ν 
έθος αυτῷ. τὸ παράδειγµα δὲ αυὐτῷ ἐστιν ἡ /υμναστικὴ 

να Ν 2« ’ - 3 

εὐεξία. Ίυμναστικὴν δὲ εὐεξίαν ὀνομάδει τὴν τῶν αὐτὸ 
-” ” . ᾽ ει 

τοῦτο έργον πεποιηµένων, κατὰ τὸν βίον ἅπαντα διατριβὴν 

ἐν γυµνασίοις, τοῦ κα- [8] ταβαλλειν ἑτέρους ἕνεκα, κα- 
θα ς 9λ ῃ ς ) ἃ ολ, λὼ 1εξή λε; ." ον 

ἄπερ οἱ αθληται. ἡ μὲν γὰρ απλώς εὐξξία λεγομιένη Ίν 
» 3 ., / ο δν 

καὶ τῶν ἀγροίκων ἔχουσι πολλοὶ, σκάπτονεες καὶ Θερίζοντες 

φαοιμαξίοπες αἆ εκΙΓΕεΤπΙΠι ἀιιοεπᾶαςε. Ἐαᾶεπι υετο Τα- 

Εἴοπε εἰ Φάαε αἆ επίγεπιµπι ἁμομπὶ φαομαϊίοπες γρετίει- 

ἴο[αε. Ἔε νἱεί[πι τε[εςιῖοπες αἆ επίγειπµπι αρριμί[αε 

Ρετίομίο[αε. 

Ῥγαοσεάεπίθπι Ἠιπο ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ε[[ε ἆε εοταπι α,αθ 

ναοσαπίαχ απαλίαίο οβοεπάίπωας. 1π Ίου απίθπι αο Γε(αε-- 

Έρας να]ί ἆε αμαπἰαίο ἆοοετο, εί αἈ Ἱπιπιοεταία τερ]θ-- 

Πποπο οἱ ενασοια!Ιοπε οχοτα]ίατ. Αί 1π Ίου Ρργαε[επ!Ι αρΠο- 

τ][αιο ποῬῖς ΡΓοροΠίο Ῥεγαθφαθ «4ο {πρεγίοτο αποάάαπι 

οχεπιρ]απα [αρροπίΐ, αἆ αιοά, «απεππαάπιοάσπα 1ρῇ πιον 

ει, ογαιἹοπεπι ἀῑγίσαί, Ἐκειιρ]απι απίεπι 1ρΠ ε[ὶ ϱΥπιπα- 

βίοα ειοεχία. Ογπιπαβῖσααι αιίεΠΙ ειεχίαίη ποπηῖπαϊ Ἰμ8- 

Ῥπίαπι ἵπ οχογο1ῖς αἀνετ[ατίογαπα ρτο[ιεγπεπάοταπα ρνα[ία 

οοπηραταἴπη αὐ 16 αἱ Ἠαπο ἀρ[ίαπι {Εαποίοπειι Ῥρες ἰοίαπι 

νιίαπι αἱ αἰλ]είαο οὐ]εταπί,. ΊΆΝαπα Ύµαο αΡ[ο]ιίο εαεχία 

ποπιπαίασ, Ύμάπι παυ] αρτίοο]ας ἰεχνῖδ {οἀϊεμάϊῖςδ, {[ερείῖ- 
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καὶ ἄλλα ὅσα κατὰ τὸν βίον διαπονούμενου οὐχ ἥκευ κ ώχρι 
πληρώσέως αμέτρου. τῆς δὲ τῶν αθλητῶν εὐεξίας δὺ µι- 

κρὸν τοῦτό ἐστιν ἔγκληια τὸ περιβάλλεσδαι πειβᾶσθαυ µέ- 

γεθος ὄγκου κατὰ τὸ σώμα καὶ δηλονύτι καὶ πλῆθος χυμών. 

παρασκευαὶ γὰρ αὗται τῆς τοῦ παντὀς εἰσι σώματος Όρέ- 

Ψεως καὶ οὐχ οἷά τε χωρὶρ αὐτῶν ἑτοίμως παρεσκευασµέ- 
νων εἰς ὄγκον ἀρθῆναι τοῦ Φδέοντος μείζονα τὰ σώματα, 

διὸ καὶ σφαλερὰν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην διάθεσι». 

ὕταν γὰρ ὑπερπληρωθῇ τα ἀγγεα ποτῶν ἢ σιτίων, τοῦ 

διαθῥαγῆναυ κίνδυνος αὐτοῖς ἢ καταπνιγῆναι ἢ καὶ σβεσθῆ-- 

ναι τὸ ἔμφυτον αὐτὸ Θερμὸν, καθάπερ καὶ ἀπώλοντό τινες. 

ἐξαιφνίδιον Ίδη τῶν εἰς ἄκραν πλήρωσιν αφικομένων αθλη- 

τῶν. ἡ ὃ᾽ εἰς τὰ κατὰ φύσιν έργα χρήσιμος εὐεξία τοιοῦ- 

τον οὐδένα κἰνδυνον ἐφεδρεύοντα κέκτηται, τὸ μηδ᾽ εἰς 

ἄκρον ἥκειν ποτὲ τῆς πληρώσέως, ὅθεν οὐδὲ λύειν αὐτὴν 

προσήκει, καθάπερ τὴν τῶν ἀθλητῶν, ὅταν εἰ ἄκρον ἥκῃ. 

ταύτην γὰρ χρὴ λύειν μὴ βραδέως, αλλὰ φθάνειν δηλονόει 

Ῥα5 πιοίεπάἰς εἳ οοίενῖ αἆ νἱίαπι εἰαροταπάῖς [ογήσπίας, 

αἆ Ἱπιπιοβεταίαπι τερ]είοπθΙΙ ΠΟΠ ΡγογεμΙίατ, Αί Ῥοηί 

αἰ]]είαγατα αρα Ἱπρτοβαίῖο Ίαεο Ἴοη Ἰονῖ εβ, αιϊἆ 

Πί «αγηθΒε ΙΠΟΙΙ6 πιασπΙαἁ]πα οοχρ!ιδ Ἱπάαεγε ασο Ρργοϊπάθ 

1Ρ[ Ἰαπιογήπα οορίαπα αοθπια]ατο Ππάεαπί,. ΗΙ επῖηι αρ- 

Ραταίις Γαπί αἆ Τομ οογροτῖ Ἠ(γΠΙοπετα, -ααἵ {α αρ 

Ῥταε[ιο Πο αὐ[πί, Πετῖ πο Ῥοΐε[ι πὶ οογρογα 1π ΠΠβ]ο-- 

ΤΕΙ (Μα ἀεοεαί Πιο]επι αἰο]]απίασφ 4α1αχγε ϱ]αδηιοάί α[ῇε- 

οἴαπι Ρετίοιπ]ο[απι ε[Γε πεοε[ε εβ; Οπαπαι οπῖπι να[α οἴρῖς 

4ο Ροίίρας {αετῖπί Γαρτα ππούαπα τερ]εία, ρετίοα]ιπι ε[ί πε 

αιί χρία ταπηραπίασ απί σαἱογ Τρί παϊῖνας [μ[οοείαν, ααῖ 

εἰῖαπι εχ[ιηριαίασ, αὐοά αἰμ]ειῖ Ίαπι ααϊριδάαπι αοοτάτ:, 

αϊ αἆ Γαπήπιαπι Ταρ]οΠΙοπεΙη ἀθάποίῖ ἀεγερεπίε Ἱπίεγ]εγαέ. 

γεγππιφπαε αἆ παίητα]ος {αποίῖοπε5 ορεαπάας {115 εἰἰ ειεχῖα, 

η ]]απῃ ΙΙΙ ΕΠ ο] αςπιοβί ΡεγΙο]απι αἴἴα]1, ααἷα παπ(παπι αἆ 

εχῖγεπιαπη νεπ]τερ[είιίοπεπα, πατε Ίρ[απι [οἱνετε που ἀεσεί, 

απεπιαάπιοά στη αἰμ]εἰῖοαπα» «απΠ1 αἆ εχίτεπιἁπα ναπετΙζ, Ηαπο 

επ]πι [ο]νετο οροτἰεί Παπά ουποίαπίες, {[εὰ απίεγετίεπίες 
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ϊ . ») Ε) ω 9 δὴ 

πὸν κίνδυνον. τὴν αἰτίαν δὲ αὐτὸς τοῦ χρῆναι λύειν αὐτὴν 
΄ ” ο ια Δ ’ ῃ 3 - ”. 

τοιαύτην ἔγραψεν οὐ γαρ δύνανται μένειν ἐν τῷ αὐτέῳ 
3 3 Γι] ε] ’ 3 -” / ’ 

οὐδ᾽ ἀτρεμέειν εἰπών ' αεὶ γὰρ τῆς φύσεως τὴν πέψιν καὶ 
ιὴν ἀνάδοσιν καὶ τὴν ἐξαιμάτωσιν καὶ τὴν πρὀσθεσιν καὶ 

τὴν πρόσφυσιν παὶ τὴν ἐξομοίωσιν ἐργαξομένης, ὅταν μήτε 

προσθεῖναί τι τοῖς στερεοῖς τοῦ σώματος µορίοις ἐγχωρεῖ 
π) ι] ε , »” , .”/ « , ] ε 

μηθ αἳ φλέβες ετι χωραν ἔχωσιν ὑποδέχεσθων τὴν αναδι- 
Ν 3 / ; - ς /ε 

δομένην τροφὴν, ἀνάγκη κίνδυνον καταλαβεῖν ϱἢ ῥήξεως αγ- 

γείου τινὸς ἢ ἐξαιφνιδίου Θανάτου. ἵνα οὖν ἔχη χώραν αὖ- 
Θις ἀνατρέφεσθαι τὸ σῶμα, λύειν χρὴ μὴ βραδέως τὴν 
2.) ως / Γ]  - ῃ , Β σ ’ 3 ᾿ 

εὐεξίαν. ῄ) λυσις ὃ αιντῆς κένωσίς ἐστι δηλονὸτυ καὶ χρΊ 

ταύτην οὐδ᾽ αὐτὴν ἀμέτρως ποιεῖσθαι. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο 
σφαλερὀν, οὐχ «ἧττον ἀμέτρου πληρώσεως, σκοπὸς δὲ τοῦ 

” -” ’ 3 , ’ 

πυσοῦ τῆς κενώσεως οὐ τὸ πλεονάξον µόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ 

φύσις ἂν εἴη, τουτέστιν ἡᾗ δύναμις τοῦ κἐνουμένου ἀνθρώπου. 
ἄλλοι γὰρ ἄλλως εἰώθασι Φέθειν μᾶλλον τὰς πενωσεις. ταῦτα 

5 3 ” νὰ 3 ” 2 ” 3 

μὲν οὖν αυτῷ περὶ τῆς αθλητικῆς εὐξξίας εἴρηται καὶ αυ- 
. 3 . , - 

τὸ μὲν καθ ἑαυτὰ χρήσιμα τοῖς βουλομένοις τὴν ἐπιτή- 

Γο]α!ίοπε Ρετίου]απα. Όπαπι αἩ οαµ[απι νετο Πρίαπι {οἼνεγε 

ορογῖεαξ, εαπι 1ρίε Ἱῖ [οτρβί νετρί: ΊΝεφιε επἰπα εοάεπα 

ἵπ [αμ πιοτατὶ ΦµειΠΙ, πεφµε εοπ[εγε. Όυσαπι επῖπι 

{Γοππρετ παίιτα οοοίΙοπεπα, ἀῑ[ιραιίοποπι, [αηςδι]πῖς ογθᾶ-- 

ΗΟΠΕΠΙ, 44]αοίΙοπεΠα, ασ]. πα Ι{οπεα εἰ α[η!]αἰΙοπεπα 

ππο]αίαχ, αΠάπηαιις ΠΙ]Ι] [ο]4ἱς «οτρογί ΡαΓΙρ15 Ρο[Πς 

αὐ]ίοῖ, πθφῖιε ΥεΠᾶε εἰαππΙπα 1οοιπά Ἠαβρεαπε,. 1π πε 

ααιοη{1Π1 41 Πιν] ο υέμππη γεο]ρ]αηέ, ἴππ πεοεῄαρίο αιί τ- 

Ρίἱοηίς να[φ αἱἴου]αδ, απί γερεπιίηπε πποσῖδ ρογἱου]απι α-- 

Γανίαν. Όι αρίίαν οογρα8θ Ἰαβοααί Ἰοοιπ, 4μο ταγ[απα πι- 

Ἠίγ]πίαχ, οἰοχία οἰίτα πιοταπι [οἱγεπάα εΠ. ]ρβις 

αιίοπι [ο]π]ο, ταϊ Ἠφιαί, ενασια![]ο 6{ι, Εί Ίαεο ᾳποφιπθ 

νασμα!ίΙο ΠΟΠ ε]ίχα πιοάαπι ἀμοοηάα ε[; Ππιπιοβῖοα παππᾳαθ 

νασμα[ῖο Πο ΠΠ παπι Πηπιοδθγαία τερ]εῖῖς Ρεγ]ου]οία. 

γαοιια[1ομ19 απ{6εΙ απαΠΙΗΙ{α{6ΠΗ: Πο. [οἱ πα ΕΗΠΠΟΓ εχΏογαπς, 

[εά εἰῖαπι παϊμτα, Ίου ε[ Ἰοπιϊπϊς νασιαπς1 νῖγες 1Π4ἱσᾶνθ- 

1η. ΑΙ πίπι αἱ] Ππιασῖς ναοια[ίοπες Τεχτο ορμ/{αεν εγιΠῖ. 

Ηαεο Ιίάφιε 1Ρῇ ἆο αἰμ]οίῖοα ομοχία ἀῑοία [απί εἰ Ίαρο 
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Εὰ. Οπατι. ΙΧ. [9. 9.] ΓΕ. Ρα[. Ῥ. (990.) 
ὄευσιν ἐκείνην μἐτέρχεσθαυ καὶ τοῖς ἐατροῖς δὲ ὡς παράδειγµα 

τοῦ λόγου τοῦ μέλλοντος λεχθήσεσθαι. φησὶ γαρ, ὡσαύτως δὲ 
καὶ αἱ κενώσιες αἱ εἰς τὸ ἔσχατον ἄγουσαι σφαλεραὶ καὶ πάλιν 
αἱ ἀναλήψιες αἱ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐοῦσαι σφαλεραὶ, τοιοῦτόν 
τὲ βουλόμενος ἐνδείξασθαι καθ᾽ ὅλον τὸν λόγον, ὡς ὕει οὔτε 

κενοῦν οὔτε πληροῦν ὑπερβαλλόντως προσήκει. µμµάθοιμεν 

ὃ᾽ ἂν τοῦτο μάλιστα παρὰ τῆς ἀθληιικῆς εὐεξίας, ἧς καί- 

του τἄλλα κεκτηµένης οὐ «ιέμπτά. καὶ γὼρ καὶ εὔχυμοι καὶ 

ἰσχυροὶ ταῖς δυνάμεσίν εἰσιν οἳ γυμναστικοὶ, ὅμως τοῦτό 
γε αὐτὸ µέγιστόν ἐστιν αὐτοῖς κακὸν, τὸ εἰς ἄκρον ἥκειν 

πληρώσεως. διὸ καὶ λύεσθαυ δεῖταυ συντόμως, ὥσπερ αὖ 

πάλιν ουδ᾽ εἰς ἔσχατον ἄγειν χρὴ κενώσεως τοὺς τοιούτους" 

οὕτως οὐδὲ τοὺς ἄλλης δεοµένους ἠστινοσοῦν κενώσεως 

ὑπερκενοῦν προσήκει. Λαθόλου γὰρ εἰπεῖν ἐν πάση κενώ- 
σἒι στοχάξεσθαυ προσήκει [9] τῆς δυνάμεως καὶ μέχρις 
ἂν ἀντέχη καὶ μὴ κάµνη, πειρᾶσθαυ τὸ περιτὸὺν ἄπαγειν, 

καταλυοµένης δὲ, κἂν ἔει λείπηταἑ τι τῶν περιττῶν, φυλάτ- 

αυ]άεια ρετ [ο [ία [απε ς, ο 1]]πά απ πίππι Γεοῖατὶ 

ἀείάεταπί, πιεᾷιοῖς νογο [αηῖ ἰαησιαπα εΧεπΙρΙἀΠῃ ΟΓ810- 

ηῖ5 (παπι ἀῑσίαγιις εΠ. ὨὈἱοῖι επῖπι: «Εαάεπι φεγο τατίοπε 

εἰ Φµαε αἆ ετίγεπιµπα ἀμειπί υαεμαιίοπες, ρετίοµἰο[αε. Εὲ 

φἰεί[[επι γεΓεοιίοπες αἆ επἰγεπιµπι ἁμείας ρετίοµἰο[ας, ἴα]θ 

απῖά ἰοίο 6ο ΓΕΤΠΠΟΠΕ ἀεπιοπβῄχαγαο νο]οπ5δ, ααποά πἰπηῖγιια 

ηε(υε ΥάεΙΔΤΘ Ἠθφιε τερ]εγθ  ρταθίεΓ πιοά μπι ΟΡΟΓΙεαΕ, 

Αἱ 14 ΡοιΠπιαπι ες αἰλ]είίσοα οιεχία ἀἰάΙοετίπιαδ, φας 

εἰϊαπιΠ εἰ αἰ]α Ἰαιὰ ποχία ΜαραστΙε, παπι βγπιπαρίαε εἴ 

Ῥομῖ5 αραπάαπί Ἠαπιογίρας εἳ νἰγῖαπι ρο]]εηπῖ τοβοτε, 1ρ[8 

{απιεΠ Ἰοο Ἱρ[απα πιαἰαπα ϱβ ππακίπταπι, ααοά αἆ οχίτε- 

παπι τερ]είίοπεπι νεπετῖε, αιπαρτορίες Ὀγενί εαπι Γοἱνετε 

ορογίεἰ, Αοσο τυτ[ας αααπιαάπιοάααι ἰα]ὶ Ἰαβία ΡρταεάΙῖ, 

αἆ εχκίγεπ]απῃ ναοιαίἴοπεια ποπ Γαπί Ρρετάποεπαϊ, Πο πεφαθ 

αἱ αἰία αιιανῖ5 εσεπῖ ναοιαίίοπε ποἩπ [μπί ΡγαείεΓ Πιο- 

ἀπ ενασπαπά1. Ίααι απ]νεγ[α Ἰοφιιεπάο ἴπ οπιΠ] εναςι- 

4ἴἴοπε νίτες οοη]εοιιγί5 [ρεείαπάαε {[απί, 4ο ἀ4οπεο ΡεΓ- 

{ετιηί, πε(αε ἀεβείαηί, εχ[αρεγαπίεια Ἡππποτεπι εἀιιοετθ 

Παάεπάαπι 6Π. Αἲ αππι ν]γες ἁλΤο]ναπίας, αἰαπη[ῇ τε-- 
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Εὰά. Οµατι, ΙΧ. [ο] ΚΕ. Βα[. Ῥ. (9909. 908.) 
τεσθαι χρὴ τὴν κένωσιν. τὸ δὲ καὶ πάλιν αἱ αναθρέψιες 
αἱ ἐν. τῷ. ἐσχάτῳ ἐοῦσαι σφαλεραὶ, εἰ μὲν ἀνταποδώσειν 
µέλλρε:τις τῷ παραδείγµατυ τὸν λόγον, ὡς μὴ γενέσθαι κο- 

λοβὸνι ἐπὶ τῆς ἐσχάτης πληρωώσέεως εἰρῆσθαι δόξει, παραι- 

νοῦντος αυξὴν φυλαττεσῦαυ καὶ μὴ μέχρι τοσοῖτον τὰς ἀνα- 
θρέψεις ποιεῖσθαι τῶν σωμάτων, μέχρις ἂν εἰς τὸ ἔσχατον 

ἀφἄίξωνται τῆς πληρωσέωςο. ο δὲ τῷ τῆς λέξεως σχήµατυ 

προσέχοις «τὸν νοῦνι ὥσπερ ἔνιου τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βι- 

βλίον περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, δὶς αὐτὸν ἐπινοήσειὲ λέγειν 
ἑτέρως. καὶ ἑτέρως. ὅταν μὲν οὖν εἴπη, ὡσαύτως καὶ αἱ 

κένώσιες αἳ εἰς τὸ ἔσχατον ἄγουσαι σφαλεραὶ, κατ αὐτὸ 

τοῦτο μόνον φεύγειν κἐλεύοντα τὰς ἀμέτρους κενώσεις, ὅτυ 
καὶ αἱ ἀναθρέψεις αἱ ἅπ αὐτῶν (3295) οὐκ ἀσφαλεῖς εἰ- 
σιν, ὡς ἂν ἆσθενοῦς γεγενημένης τῆς «ὐσεως καὶ, μήτὲ πέ- 

πτειν ἱκανώς. µήτ αναδιδόναι ιιήτ ἐξομιοιοῦν δυναμένης, 

παραλελείψεταυ δὴ φανερῶς, ἐὰν οὕτω τις δέξηται, ὃαάτε- 

ϱον αὐτῷ µέρος τῆς διδασκαλίας, τὸ περὶ τῆς ἄκρας πλη- 

παπι ΠΕ αλά, εκιρεγαπί] Ππιογῖδ γασοπαο. οανεπάα 

ε{ι. Π1ιά πο εἳ υἱοῖ[[ίπι γεΓεειίοπες αἆ εΦίΓεπιµπι αγ-- 

Ῥμί[αε μεγίομἰο[αες; [ὶ ααἲδ ἀεὺοαί απο [ογπιοπ6ίη αἲ ϱΧ- 

ἴγΕΠΙΙΙΠ1 16{6ΥΓΕ, πε Πἲ πιπί]]α5, 4ε ήπια τερ]είίοπα ἆἷ- 

οίας νιἀερίίας, 4 ααπ ]αρεί νιίανὶ, η σαι 9ο πε οοΓΡΟΥ8 

τοεβσοετε, πἱ αἆ εχίγεπιαπι τορἰεἰίοπεΏ νεηίαηί, δὶ Υειτο 

41σοειιάϊ {οτηαε ππεπίςοπω αάμαριιεγῖς, αἱ ΠΟΠΗ Ηρτὶ μα ]α8 

πίενργείες, ἆε εαάεια το Ρἱ6 ἀρ[Ι ἀϊσετε, [εὰά α)ίες αἴ- 

απε αλίεν οοβιἰαρῖδ. Όσιπι ἱδίίαν ἀῑκενῖ, εαᾶεπι γαίοπε 

εἰ: φµαε αἆ επνίγεπιµτη μοι φαομαίοπες, ρετίοιιίο[αες Ἰδ- 

οο νενρίθ 1ρ[5 Γοαπι ατυ{ιγαὐογῖς ρταεείρενε Γαρίευάας ε[[ε 

Ἱπιαού]σας νασιαίίοπες, οαιοὰά Ππῖ απούσα Ρρεγομ]οίαθ, 

Θυπι νεχο {αρπεοίθις νο]: εἰ υἱοί[[α γεΓεοιίοπες 

ο µµήα εαίγεππαε Γμεγίπι, γεγίοµίο[αεν οἳ τὰ Ιπιογάίοεγε 1Πν- 

πποζοεγαίαδ ναςΙκΙΙοΠ68, οαος εἰ γε[εςοιῖοµες [εηαεηίες Ἠθ- 

4 παρα Γεουγας εχἰ[απε, αιιοὰ αππι παίαγα [αοία Π{ 1πα- 

Ῥοεί1 116, Ίαΐι ποφαεαί ψτορε [αἱ οοπετε, ἀίτίριεγε, αἷ- 

βπιϊ]αγο. ΄ Ὑεγαπα {ἱ αι Ἱία ΓΕΥΠΙΟΠΕΠΑ αοοθρενῖί, αἰίεγα 

1ρΡῇ ἀοοίχίηπε ραῖβ ἆθ οχίτεπια τερ]οιίοπθ΄ πιαΠΙΓε[ίιε. Ργαθ- 
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Γά, Οµαπ, ΙΧ. [9. 10.1] Εὰ. Βαΐ. Υ. (508.) 
᾿ρώσεως, καὶ µάτην ἔσται τῆς γυμναστικῆς ευεξίας μεμνημέ- 

γος. καὶ μὲύ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦτο Τὸ» προκείµενον ὄνομα 
κατὰ τὴν λέξιν, τὸ πάλιν, ἐνδείκνυσθαί µου δοκεῖ τὴν εἰρη- 
µένην γνώμµην, εἰπόντος αὐτοῦ καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψιες αἱ 

ἐν τῷ ἐσχάιῳ ἐοῦσαι σφαλέραί. ὥσπερ γὰρ ὑπὲρ  ἄλλου 
πράγματος τὸν λόγον ποιούµενο οὕτως ἐμνημόνευσε τὸ 

καὶ παλιν. 

, .. 4 Ἱ , Ἡ ο) τν 

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριῤέες δίαιται καὶ ἓν τοῖσο μακροῖσιν ἀεὶ 
’ ἀ 3 τν 3... / κ ΔΝ 3 ΄ 

πάθεσι καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσιν, οὗ μὴ ἐπιδέχειαι, σφαλὲ- 
θα. καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔσχατον λεπτότητος αφιγμέναι 

ἡ Ν / εν ὦ 

δίαιται χαλεπαί. καὶ [10] γὰρ αἳ πληρώσιες αἱ ἐς τὸ 
ιά 3 / ι 

έσχατον αφιγμέναι χαλεπαί. 

3 » ς ’ ’ Ἐν τῷ πρὀσθεν ἀφορισμῷ περὶ πάσης καθόλου δια- 

λεχθεὶς. ἀμέτρου πληρωσεώς τε καὶ πενώσέως, ἐν τούτῳ 

περὶ τῆς τῶν νοσούντων διαίτης διεξέρχεται, κἐλεύων ἡμᾶς 

τεγπη[είασ εἱἳ {παῄῆτα σγπιπῇίσας: εμεχῖας πιεπιπεγ]Ε, 

Οἱ εἰ ου {ρ[απι γετριπι, γατ]µς ααἲ φὶοί[[επι, ἴοί οχᾶ- 

ποπ] αἀάἰέαπα [εηίεηίίαπι α πηουῖς ργο]αίαπα ΙΠάίσ8γε ν]άθ- 

ασ, Ύαάπα ἀῑσεγεί εἰ γµτ[ως Υε[εςΙΙοπ65, 411 1π εχίγεπιο 

{μετ]ηξ, Ρρεγιου]οίαε. Ὁι επἰπι ἆς τε αἰῖα {εγπιοηοεπι {αοἶαί, 

Ἱία 14 αἀρο[ι]ῖ εἰ τµτ/[µς. 

ΤΥ. 

Τεωὶς εἰ επφμίέιις οἰεῖιμς οι ἵπ πποτδὶς Ἰοπρίς [ετρεν, 

ἔμπα ἵπ αομιίς, πἩδὶ ποπ αἀπιηειίεμνν γρετίοµίο[ως. -άο 

τµτ/ μπι φίοιμς αἆ οπεΓγεπιµπα Γεπμίταιἰς ῥγορτε[] ως πιοἰε- 

[με ἵΝαπι εἰ τερἰειίοπες αἆ ἐπιγεπιιπι Ῥρτονεείῖαε ππο- 

[ε[ίας. 

Οπάπη ΓΠρεγίογε αΡ]οσ][πιο σεπεγαῖϊπ ἆε οπιΠϊ 1ΠΊΠΙΟ- 

ἀεταῖα τερ]είῖοπε εἳ εναοπαίΙοηο Ἰοᾳπαία ΒΕ, 1π Ἰοο ἆθ 

αεστοίαπΙαπα γἱοία ἀετί, πορῖ άρει 1π πιοχρῖς α]- 
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Εά. Οµασι. ΤΧ. [0.] Εαά. Βα[ι Ὑ. (225.) 
ἐν μὲν τοῖς μακροῖς αξὲὶ πάθεσι φυλαιτεσθαι τᾶς λεπτας 

διαίτας, ἐν δὲ τοῖς ὀξέσιν οκ ἄεί. Φαίνεται γὼρ τὼ πλεῖ- 

στα τούτων λεπτῆς διαίτης δεύµενα, ἔνια δὲ αὐτῶν καὶ 

τῆς ἐσχάτης. λεπτῆς. εἴη ὃ᾽ ἂν ἐσχάτως μὲν λεπτὴ δίαιτα 

ἡ δι ασιτία µόνηο ἢ μὲλικράτου µέχρι κρίσεως προϊοῦσα. 
Λεπτὴ δὲ δι ὀλίγων ἐδεσμάτων 1 δε ολιγοερόφων, οἷόν περ 

καὶ ὁ τῆς πτισάνης ἐστὶ χυλός. ὄρος ὃ᾽ αὐτῆς ἡ τῆς ὃδυ- 

νάµεώς ἐστι καθαίρεσις, ἧσπερ ἕνέκα καὶ τρέφομεν. ἐπὶ 

μὲν οὖν τῶν ὑγιαινόντων αεὶ χρὴ τὴν ῥωμην τῆς δυνάμεως 
φυλάτιειν 1 παραυξειν ταῖς τροφαῖς, οὐ καθαιρεῖν. καὶ 

εἴη ἂν ἡ μὲν παραύξουσα τροφὺὴ αδρὼ, ἡ δὲ φυλόττουσα 

σύμμετρος, ἡ δὲ καθαιροῦσα λεπτή. ταύτην μὲν οὖν φεύ- 
γειν χρὴ ἀεί. τῶν ὃ) ἄλλων ὁποτέρας ἂν. δέηται τὼ πα- 

όντα, χρῆσθαι ταύτῃ. ἐπὶ δὲ τῶν νοσούντων σπάνιον μὲν 
ἐνίοτε τὴν δύναμιν ἰσχυροτέραν ἧς παρελαάβομεν ἐργάζεσθαυ, 

σπεύδοµεν δὲ ὡς τὰ πολλὰ, φυλάττειν μὲν ἐν τοῖς χρονίοις 

ερίως δὲ ο κοοημ ην διασώδειν ἐν τοῖς ὀξέσιν. εἰ γὰρ 

{του Φφυλάετειν αὐτὴν οἵαν παρελάβοµεν ἓἕν τούτοις ἢ προσ- 

ἀεπι Ἰοπρῖφ (πηρε νΙοίΙπα {επασπη γΙίαπά απ 6[[ε, 1π ποα!ἶ8 

ΨΕΥΟ ΠΟΠ ΓΕΠΙΡΕΥ. Εογαπα επῖπι Ρ]ατπιί γιοῖα ἴεπαῖ, πάπα 

εἰϊαπι 6ογαΠῃ {41ης {εηιι] 1 Ίδετε νΙάεπίγ, Επεγῖί απ {ει [απι-- 

της (επιαῖς νυἱοῖιις αὶ [οἶα πεδία νε πιε]]ογαίο αἆ ογἶ[μηα α[ηε 

Ῥτοσεκίί, {επαῖδ νενο αἱ ραμοῖδ απί ραγή παἰπτεηίρας 

εἀι]115, αιια]ῖ εβ ριΙ[αµας [ασσι5, «ε[ογδίεων. Ἐ]αςδ απῑεπι 

εεπιμῖς υἰσιι [ογπαΙπας ε[ί νΙτίαπα Ἱπππληα[]ο, απαγπα οταἰία 

εἰῖαπι πι γΙπ]άδ. Ἰπ [αηῖςδ Πίαφαο [επ]ρεχ νΙγίπιη ΤΟΡΙΥ [εχ-- 

νατο αιϊ αἀαμσεγο α]ἰπιεη[ῖδ, πο 4εππΙπιεγο οροχἰεί, Αἲ 

νίτος αιίάεπι αασεί οἴραβθ ρἱ6πιιδ;. ἰπείασ νετο εἴ οοΠ/ΕΓ-- 

ναί- οοπιπιοάθγαίιι5, {πι ἀοπίαας ἰθπιῖδ. ἨΠιπο Τρια 

/Γεομπάα φαἰειμάίπε [οππρε {μρειο οροχίαί; . αἲ τείφπογαπι 

α]ιογιιίγο πἰῖ οοπγοαµ]θξ, Ργοιιί ῥυαε[εης Παΐι5 ροβα]ανογ]ξ. 

[η αοσγοίοπΙῖρας θπίεπα ΤάχΟ ααϊάεπα αιιᾶς γΙτε 4εργε]εῃ-- 

ἀειΊππας, οα5 τοβιβίογθς ταά πας, {εά [πορεπιππεγο βι-- 

ἀεπιμς ἀἰπίαχπῖς απἰάθιι 1. πποτρὶς 1ρί[αδ ἰμοτί, ἵπ αοα[]8 

ψοχο πιοᾷίος Ἱπππηϊηπίας οΟΠ[ΕΥΥαάΥ9. ΊΝαπι 4 αῑεδ 1Η αθ- 
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αὐξειν. αεὶ σπξιδοµεν, αὐξήσομὲεν τὴν νόσον. τίνα ὃ᾽ ἐστὶν 

ὀξέα νοσήματα, τὰ δεύµενα τῆς ἐσχάτως λεπτοτώτης διαί- 

της καὶ τίνα λεπτοτάτης. μὲν, οὐ μὴν ἐσχάτως, καὶ τίνα τὰ 

λεπιῆς, ἐπὶ πλέον μὲν ἓν τῷ περὶ διαίτης οξέων, ὃ καὶ περὲ 

πτισάνης ἐπιγράφουσέ τινὲεοι ὁ Ιπποκράτης ἐδίδαξε' καὶ 
ἡ]μεῖς δὲ ἓν ταῖς εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἐξηγήσεσι τὸν ἅπαντα 

λόγον ἐξειργασάμεθα. νυνὶ δὲ ἀρκεῖ τό γε τοσοῦτον εἰπεῖν, 
ως ἐφ ὧν μὲν ἂν νοσημάτων ᾗ ακμὴ καὶ ἡ κρίσις ἐν τῇ 

πρωιῃ µέλλη γενέσθαι πετράδι, τῆς δυνάμεως ἰσχυρᾶς 

ὑπαρχούσης ἐπὶ ἀσιτίας παντελοῖς τούτους φυλάξοµεν, ὅπερ 

ἐστὶν ἐσχάιως λεπτοτάτης διαίτης. ἐφ ὧν δὲ μὴ ἐξώτερον 

τῆς πρωτης ἑβδομάδος, ἰσχυρᾶς οὔσης τῆς δυνάμεως, ἂρ- 

κέσει μελικράτῳ μόνῳ χρήσασθαν. Λεπτοτάατη ὃ᾽ ἂν εἴη 
καὶ αὕτη μόνη δίαιτα, οὐ μὴν ἐσχάτως γὲ' μὴ θαρῥοῦντες 

δὲ τῇ δυνάµει, πτισάνης χυλῷ χρησόμεθα, λεπτὴ ὃ᾽ ἂν 

εἰκότως 3 τοιαύτη δίαιτα καλοῖτο, καθάπερ 3 διὰ τῆς κρι- 

Όωδους πτισάνηρ. οὐμέτι μὲν ἀπριῤὼς λεπτὴ πλὴν εἰ μὴ 

Ετῖ νῖτες ἀερτεΠοπάςτίπιας, {ἴα]ες απί Γεγνατε απί αἆαασετθ 

{επαρεν [πά αεγΙπλα5, πΠογΡαπα απσεβίπα5. Οἱ Υετο ΠΠ αοι!ῖ 

πιοχβί αιὶ ν{οἴαα Γαπππης επί [Ππααπι ροβα]επί εἰ α αἱ ἐεπι][-- 

πιάτα αἶάεπα, [εὰ που Γης, εἰ απῖ ἵεπαεπα, ἴπ Ἠθγο 

4ε νἰοία5 ταἰίοπε ἵπ πιογβῖς αοι]δ, «ιο ἆθ ρΗ[απα ϱημ]- 

ἀαιπ Ἱη[ογίριπί, Ῥίαγίρας Ηρροσταίες ἀοουῖί; ἆο Πο5 πο- 

Πτῖδ 1π εαπάσμα ΗΌγΗπη οΟΠΙΙΠΕΗΙΑΓΙΙ5 [οί Πα ΓΟΥΠΙΟΠΕΠΙ ῥρει- 

{οοπηΠς. ΆΝιπο Υετο Ἠος ἱπηίπαι ἀῑκ][[ο ΓιΠοίαί, αρα 

1η πιοτρῖςδ Ππίτα ΡΤΙΠΙαΠΙ Πείταία νίσογ εἰ Ἱαάϊιοαίαο Γαίπτα 

ε{Ι, 1π 15 πποἆάο ντε τορυ/[ίαε βΠΠί, α6Ρτο 1π Ρετρείια 

Ἰπεδῖα οοπϊπεπάος είζε, αιῖ ν]είας ε[ῖ ἵπ [απΊπιο {θπι[Π-- 

πηιιδ; 1π απίρας απ{επα ον] ῥγίππαη Περάοπιαάα ποὮ {α- 

Ρεταίυτα ΠΙ, 15 να] εχ]Πεηιῖρας νι]ρας, [οια πια][α 

υπ] [α[ιοΙεί,  Ῥο]ας αμίεπι Ἰ]ο νΙοίας ἱεπι[πιηας {ιετ1ί, 

ἨΟΠ ἴαππεπ ΓΙΠΊΠΕ; ᾳποά ΠΠ νΙήρις. πος βάαπιας5, Ρι[απας 

ΟΙΕΠΙΟΤΘ Π{εΠΙ1Σ, Αίαιε Ίο ντοῖις επι] πιεγ]ίο νοσεί, 

απεπιαἁπιοά σι εί αι ρ[απα οοη/[ία! Ποχάθασσεα, ΧΟΠ Ί8πα 

αιάεπι ε[ὶ εχαι][ίε {εηιῖδ, ἨΙΠ ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥαπσα [απιαίαχ, 

ΟΛΙΕΝΗΠ5 ΤΟ. ΑΥΠΙ, ΡΑΒ8 1. Λα 
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Εά. Οµατι, ΙΧ. [10. 11.1 . Ἐά. Ρα. το (023. ) 
παντελῶς ὀλίγη λαμβάνουτο, ού μὴν ἤδη γε καὶ δρα, ὥσπερ 

ἡ διὼ ὠῶν καὶ χόνδρου καὶ ἰχθύων καὶ ὅσα τοιαῦτα, τὸ 

τοίνυν οὗ μὴ ἐπιδέχεται, προσκείµενον ἐν τῷ περὶ τῶν 

ὀξέων λόγῳ, διὼ τὰ κατοξέα λέγεται, περὶ τούτων γὰρ αι- 
τὸς ἐρεῖ. ὅκου μὲν οὖν κατοξὺ τὸ νόσημα, αὐτίκα καὶ τοὺς 
ἐσχάτους πόνους ἔχευ καὶ τῇ ἐσχάτως Λλεπτοτάτη διαίτη 

ἀναγκαῖον χρέεσθας. 

΄ 

ἓ. 
» ” ωμά ΄ « ’ ε , 

[11] ᾿ν τῇσι λεπτῇσι διαίτησιν ἆμαρτανουσιν οἱ νοσεον- 
. Δ ο. { ” υπ Δ « ’ ον 

τὲς, δι μᾶλλον βλαπτονταυ. πᾶν γὰρ τὸ αμάρτημα 0 
” η 2 -” 

ἂν γίνηται μέγα γίνεται μᾶλλον ἢ ἐν τῇῆσιν, ἐν ᾖσι λεπτῆσο 
3 5 . -” - 5 

ὀλίγον ἀδροτέρησυ διαίτησο, διὰ τοῦτο καὶ τοῖσιν ὑγιαί- 
ζ / ας Ἡ 

νουσιν σφαλεραὶ αἳ πάνυ λεπταὶ καὶ καθεστήηκυίαι καὶ 

ἀκριβέες δίαιται, ὅτι τὰ ἁμαρτανόμέενα χαλεπώτερον φέ- 
Ν ο γ ς ὰ Ἡ 3 / , ρουσυ. διὰ τοῦτο οὖν αἳ λεπταὶ καὶ ἀκριῤέε δίαιταὀ 

σφαλεραὶ ἐς τὰ πλεῖστα, τών σμικρῶν ἀδροτέρων. 

ΏΟΗ ἵαπιεΠ Ῥγορίετεα Ίαπι ρ]επας Γμεπε, απα]ς αυἵ ονΙ5 
εἰ αἶῖοα οἱ Ρί[οδας εἰ αιαἴραςνίς Π]αδηιοᾶί ῬενγβοΙας. 

Οιοά 1ρῖίαν αἀάϊίαπι οβΏ. Γεγπιοπῖ ἆθ ααιι[ῖς, ἰπ φμῖδις πο 

οοπυεπῖαε, Ἰὰ Ῥτορίεν Ρεταοιίο5 ππογρος ἀῑοϊίασ: ἆθ 8 

οπῖπι Τρίο ἀῑσαί. Ὀδὶί Ιβίίαν πιοτβας Ρεγαουῖις ο, Ργο- 

ἴπις, εἰ εχἰγεπιῖ μγσεηί ἀοίογες ασ ἴππο Γιπηθ ἴοπα1[ πιο 
νίοία υαίεπάυπι ε[. 

σ. 

15 τεπμῖ υἰοίμ ἀεἰίπφμιπε αεβγοίαπῖες ρτοϊπάεφμε ππαρὶς 

ἰαεάιπιμγ.  Ὁιμοάεμπφιε επίπι ρεεσαξιι οοπΙΥΗΙΕΙΙΗΥ, 

ππα]ις ἴπ επιμ θµμαπι ἵπ Ραμοο Ρἰεπίογε υἱοίιμ εοπαππεεῖ-- 

ἔμγ. Ώγορίεγέα ειἶατι [απίς [ιωππε τεπμῖὶς οἳ [αιμς εἰ 

εφμῖ[ιεμς φνἰείμς ρετίοµίο[ως, αμοά εἴγαια βγαυϊμς Γε- 

γαπῖ. Έαπι ἱρίιωγ οὗ οαµ[απι υϊοίμς ἐεπμῖς εἰ αοοµΓα- 

ει. ΡΙεΓιήπΦµε γαμίο ρἰεπίογε ρεγἰεµἰο[ίογ ε[ῖ, 
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Εὰ. Οµασι. ΙΧ. [14.1 Ἐάι Βα[. Ὑ: (029.) 
4ιχώς 7θαφέταν δὲ καὶ ἑτέρως ἡ ἀρχὴ τοῦδε τοῦ αφο- 

ρισμοῦ κατὼ τύνδε τὸν τρύπον' ἐν τῇσι λέἐπτῇῆσι διαίτησι 

τὰ πολλὰ ἁμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντὲς, διὸ μᾶλλον βλάπτον 
ται. καί τισιν αρέσκει μᾶλλον δε τῆς ἑτέρας ἠγουμένοις 

τοῦτο βῥουύλεσθαι λέγειν τὸν Ιπποκράτην, ὡς ἄρα ἓν ταῖς 
λεπταῖς διαίταις ἁμαρτάνοντες οἱ νοσέοντες, διὸ μᾶλλον βλά- 
πτονιαι. Ἱρέφεσθαι γὰρ αναγκάξονται λάθρα τῶν ἑατρῶν 

ὃν αὐιὸ τοῦτο, διόει λεπτῶς ὑπ αὐτῶν διαιτώνται, κῴν- 
τεῦθεν μειξόνως βλάπτονται Ἠ εἰ μὴ διητῶντο λεπτῶς. ἔτο 

δὲ ἁμαριάνουσι ὅῆλον ὅτι καὶ ἐπ ασθειεῖ τῇ δυνάµει, ος 

ἂν ἐν ταῖς ἐνδείαις προκεκµηκυίᾳ. αἁμείνων δὲ ἡᾖἶ προτέρα 

γραφή. περιλαμβάνει γὰρ καὶ ταίτην καὶ γεγικώτερον 

ποιεῖται τὸν λόγον, ὑπὲρ ἁπασης ἁμαρτίας ἐκδιδάσκουσα τῆς 

ἀκουσίως τε καὶ ἐκουσίως συμπιπεούσης τοῖς νοσοῦσιν, ὡς 
εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον ὅ τι ἂν ἁμάρτημα συμπέση τοῖς 

λεπτώς οὕτω διαιτωµένοις, σφαλέρωτερον τοῦτο καθίσταται 

παρύσον ἤ τε ὀύναμις ἄρῥωστος ὑπὸ τῆς τοιαύτης διαίτης 

έγονεν ἤ τ ἐπ αὐτὴν µειάβασις αήθης. μαρτυρεῖ δὲ τῇ 

Ἠπ]ας αρ]ογΙ[πιῖ εχογάΊαπα εἰῖαπι αἰίετ [ογρίίαχ Ίος 

Πηοάο: η ἱεηυῖ ν]οία περτῖ Ρ]εγαπηφιιε ἀιιρ]οί εγγογο Ρες- 

εαπί οἨ Ἰάᾳπε πιαρῖς Ἰαεάυιπίαν, Αίαιε ΠΟΠΠΙ]15 Ίιοο εχ- 

οτάἹαπῃ αἸίεγο πηαρῖ Ρἰαοεῖί, Ρε 1 ατριταπῖῦις Ηήρροστα- 

ἴεπι νε]]ε ἀϊοετε αιοᾶ Ίπ ἰεπιῖ ν]εία ΡΙ[ατίαπι αεριῖ ῥεο- 

εεηῖ οἨ 1Ιάφπε πιαρί Ἰαεάαπίατ,. ἘΤΙΠΙΟ ΠΠΙ(Πε ρτορίεγεᾶ 

οἶαπῃ πιεζ]οῖ οἶρανί ΄οοσυπίασ, απ]α Γεπίας νἱοίις αὐ 1ρ[8 
π]ρεταίαγ 1πάεφε ππα]ας ἀεἰγπεπίαπα [αὐειηῖ, 41. [1 {θ- 

ηὨμῖ νἱοία ποη υἱετοπίατ. Ώε]μάε εἰῖαιπι ἀε[παπαπί, ααοά 

ηϊπῖγαπη [τας] Πηί ν]ρας, υἱ ᾳπαο [αρεγιοτί α[ἴπιεη [1 

Ρεπισία Ἰαρογανεν]μί. Με]ίον ἴαππεπ Ρχῖον Ιεο[ίο οεΠ[ΕΙΙΣ: 

απο επῖπι 4ποφιε οοπιρ]εοἰΙῖὰχ εί ΡεπεΓᾶ]ΙοΓ6Πι ΟΓ8Ι1ΟΠΘΊά 

ε[Ποῖί ἀε οπιπΙ ἀε]ιοίο Ἱπίε]ῃβειιάαπα, [νε 14 νο]επίῖρας, 

ῃνο Ἱην]ϊς αεσγοίαπ]ριας αςεοϊάαί, μυ ἴαφ Πί ογαΙοπῖθ 

[επίεπίῖα.  ΟὉποάσιπααε ἀε]οίιη {επι ν]οίι Πα οἶδαίῖς 

βοοϊἀεγ]ῖ, 14 ρτανῖως α[ετί ρετίοιι]απα, ἴμπι οπία νῖτεν α 

τα]. ἀῑπεία ἀερίιεο ενα[ετιπί, ἴωπι οαπῖα 1Π εαπι Ἱη[αεία 

πηἩΙθΙΙο {αοΐα εἴἰ. Ριθεάϊοίαε Ιεοἰιουῖ Γαβγαρβαπίασ εα αιιαε 

Λα 2 



4709 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Οµαχε, ΤΝ. [14. 19.1 Ἐά. Ῥα[, Υ. (258. 994.) 
προειρηµένη γραφῇ καὶ τὰ περὶ τῶν ὑγιαινόνιων εἰρημένα. 

σφαλερὰς γὰρ ἐπ αὐιῶν ἔφη τὰς λεπταὰς διαίτας ὑπάρχειν, 
ὅτι τὸ ἁμαρτανόμενα Ζαλεπώτερον φέρουσιν, οὐχ ὕτυ διὰ 

τὸ λεπτὸν τῆς διαίτης ἁμαρτάνειν ἀναγκάδονται τὸ δ᾽ 

ἐφεξῆς τοῦ ἀφορισμοῦ σὰφῆ. 

/ 
στ. 

Ἔς δὲ τὰ ἔσχατα νοσήματα αἱ ἔσχαταυ Θεραπεῖαυ ἐς ἄκρι- 
βείην κράτισταυ 

[ή ος ΄ 3 

[12] "Έσχατα νοσήματα κέκληκεν ὁ Ιπποκράτης τὰ 
, 9. ο 9 ”, ., Ἶ [ ͵ Δ 

μέγιστα, μεῦ α οὐκ εστιν αἆλλα. καὶ τοίνυν κελευει την 
΄ «{ 3 ” 3 ο ’ 

θεραπείαν ὅλην ἐπ αὐτῶν ἀκριβεστατην εἶναυ καὶ δηλονότο 
’ 3, ” 

καὶ τὴν δίαιταν λεπτοτατην. εἴη ὃ᾽ ἂν πάντως ταῦτα κατ- 
{ 3 ὰ ” 3 ’ ο) κε. 3 Ξ 3 ο 

όξεα καὶ δια τοῦτο ἐπιφέρων τὸν ἑξης αφορισμὸν ἐρεῖ 

Ὅκου μὲν οὖν κατοξὺ τὸ νόσημα, αὐτίκα καὶ τοὺς ἐσχά- 
τους πύνους ἔχευ καὶ τῇ ἐσχάτως λε- (934) πτοτάτῃ 

4ε [απῖ5 Ρτοπαπ[αία [απέ, ἵπ ᾳπ1ρας ἴεπαεπῃ ἀῑαείαπι Ῥε- 

π]οιι]ο[απι ε[[ε α[ἴενέ, αιιοᾷ ογταία στανῖις {εταπῖ, ΠΟΠ 

ᾳποά Ρργορίες ἀῑαεία τοπα]ίαίεπι οοραπίαχ ἀεΙπαιιετα, ϐε-- 

{εταπα ιας 1π αρμογ][πιο [εᾳαπηίας πιαπ]{ε[ία ΓαΠΕ, | 

γΙ. 

Ελέγεπιὶς Πιοτδις ετίγεπια αἆ πιεβτίίαίεπι τεπιεάία οριίπια. 

Ἐκίτεπιο πΠΟΓΡος νοσαν]ί Ηἱρροοταίος πιακίπηον, π]ίτα 

4108 πο [απί αἱ. Όματε αΠΙγεγ[απη ΟΙΙΓΑΙΙΟΠΕΠΙ Ίπηρε- 

ταῖ αοοιιγαΙ[/ππιαπα ο[ε 4ο νἰοίαπα πἰπηίταπι {οπαϊ[αραα, 

Ε/αςπιοὰί απἴεπι Γαογίηί οπηΠίπο πιονρί Ρρεγαουἰῖ Ρτορίει- 

εαφιε Ἰαΐς [μμηεοίεης αρ]λογ{ππμπα αἲῑ: 

ΥΠ. 
Οι εηβο πιοτδις ρεγαεμέμς ε[, [ἑαείπα εξ επίγεπιος [οΥ- 

εἴμιΥ ἰαδογέι, ασ μπα [µπηπιε ἑεπμί]πιο υἶοιι μῖ πεοε[]ε 
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Εὰ. Οµατί. ΙΧ. [19.] Εὰ. Έως, Ύ, (991.) 

διαίτη χρέεσθαι ἄναγκαῖον, ὕκου δὲ μὴ, ἀλλ ἐνβέχεταν 
ἁδροτέρων διαιτᾷν, τοσοῦτον  ὑποκαταβαίνειν ὁκόσον ἂν 
ἡ νοῦσος μαλθακωτέρη τῶν ἐσχάτων Π. 

Ὥσπερ ἔσχατα νοσήματα τὰ μέγιστα προσηγόρευσεν, 
οὕτω καὶ νῦν ἐσχάτους πὀνους τοὺς µεγίστους καλεῖ, πὀ- 
νους δὲ ἤτοι τοὺς παροξυσμοὺς, ἢ ἁπλώς ἅπαντα τὰ συµ- 

πιώµατα. καὶ γὰρ τοὺς παροξυσμοὺς καὶ πάνθ’ ἁπλῶς τὰ 
συμπεώματω μέγιστα κέκτηται πὸ κάτοξυ νόσημα καὶ τὰς 

πρώταρ. ἡμέρας ευθνο της νόσου. συνεμπίπτει γὰρ αὐταῖς 
ἡ ἀκμὴ οὐδὲν ἄλλο οὖσα ἢ τὸ µέγιστον τοῦ νοσήµατος, ὡς 
ἐν συμπτώµασε. καὶ δὴ καὶ κάτοξυ νόσημα τοῦτο ἂν εἴη, 

τὸ αὐτίκα ἀκμάδον. αὐτίκα ὃ᾽ ἀκουστέον περὶ τὴν πρώ- 

την τετράδα ἢ μικρὸν ταύτης ἐξώτερον. προσήκει δὴ διὰ 

τοῦτο ὁιαιτᾷν ἐσχάιως λεπτῶς, εἴπερ γε χρὴ ἐν ταῖς ἀκμαῖς 
τῶν. νοσημάτων λεπτότατα διαιτᾷν, ὡς ἕν τε τῷ περὶ διαί- 
της ὀξέων ἐδίδαξεν καὶ κατ. αὐτὸν. τοῦτον τὸν ἀφορισμόν. 

ἡ ὃ᾽ ἀκμὴ τοῦ κατόξεοο νοσήµατος εὐθὺς ἐν ταῖς πρώταις 

εβ. Ὀδι νετο ποπ, [εὰ ρἰεπίογε υἱειμ αἶετε εοπεεάϊειγ» 

απέμπα α [μπηππε τεπμῖ[ηπο νυἱειι ἀεοεεάεπάμπι, Φκαπέµτι 

πιογδὶς αὖ επτἰγεπαὶς {επίου τεςε[]ετιε. 

Οιεπιαἁπιοᾷαπα ΠΠΟΥΡΟ6 εχίτειηοςδ πιαχίαιο5 αρρε]]αν1ῖ, 

ία εἰ πιπο οεχίτεπιος Ι4Ρ9Υ656 ΠΠαΧΙΠΙΟ5 Υοσαΐ; Ίάβογες αἱι- 

ἴοπι απῖ; Ρατοκγ/πιο απί οπιηία αὐ[ο]ιίε ΓὙππρίοπιαία, Εί- 

επῖπα Ῥατοσγ[ηιος αἴαε οπιπῖα. αΡ[ο]μίε [Ὑπιρίοπιαία [οτ!]- 

{υγ πιοΓρις Ρετασπίμ5΄ ρη]παίς Παἰῖπι ἀεβαςδ; παπι 1Π 605 

Βαἰῖπα πιοτρΙ σίδος ποίά1ξ, αιΙ πμ] αλά ει «παπι [πι 

Ῥίοιπα [αι ΠιοΓΡΙ πιακΙπαπη. Δίαπϊ Ρετας{ς ΠΠΟΥΡΙ5 15 

{αονῖί, ααὶ Παϊῖαι νίροτεπι αἀερίιφ εἴ. Ῥες Παϊπι ααίεπι 

οἰγοί[εν Ρε1Π105 απαϊος. 41εθ απί Ῥαυ]ο υ]ιοτίης Ιπίε]ηρε- 

ἁππι. {άρτου αιιίεπα {άπωπιε Γεπιςπι γἰοίαπα Ργαε[ογίρετο 

οοηνεπῖ,. { πιοάο (επιΠπαις Υἱοίαφ ἴπ πποχβΙ νΊροτε Πἱ 

Ριαε[ογμεμάιις,, απεπιαάμιούά μπα Ώρχο ἆθ ταµίοπε Υ1ΟΙ9 1 

πηοχρί». αομΐ5 οἱ Ίου αρλοτίμπο ἀσουῖί. ΔΙ, πιονΡί Ρεν- 
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Κά. ματι, ΙΧ. [1. 13.1] Ἐά. Βα[. . (204.) 
ἡμέραις ἐστίν. ὅτι ὃδ᾽ εὔλογον ἓν ταῖς ἀκμαῖς Λεπτοτάτως 

διαιτῷν, ἐπὶ πλέον μὲν ἐν ἑτέροις ἡμῖν δέδεικται. ἀρκέσευ 

δὲ τό γε νῦν τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς εἴ γΣ διὰ τὼς φλεγμονὰς 

ἢ τοὺς πυρετοὺς τοὺς ἀχωρίστους τῶν ὀξέων νοσημάτων, 

δέδιέ τις διδόναι τροφὰς ἀξιολόγους, ἐν ταῖς ἀκμαῖς τοῦτο 

(ιᾶλλον ποιεῖν εὐλαβηθήσεται. μέγισται γὰρ δὴ αἳ φλεγμα- 

σίαι τηνικαῦτά εὐσιν, ὡς αὐτος ἐν τῷ περὶ [13 ] διαίτης 

ὀξέων ἔλεγε φλεγμασίας. εἴτ οὖν τὰς ἐδίως ὀνομαξομένας 
Φλεγμονας ἐθέλοι τις ἀκούειν εἴτε συμπεριλαμβάνειν αὐταῖς 

καὶ τοὺς πυρετοὺς κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος τῆς λέξεως, ἔτυ 

τὲ πρὸς τούτοῦς ἄμεινον ἐπιτρέψαι τῇ φύσει, σχολάξειν τῇ 
πέψει τῆς νὐσου κατὰ τὰς ἀκμὰς καὶ μὴ περιέλκειν αὐ- 
τὴν εἰς τὴν τῶν ἄριι ληψθέντων σιτίων κατεργαδίαν. 

διὰ ταῦτα μὲν δὴ κατὰ τὰς ἀκμαὰς διαιτᾷν χρὴ λεπτότατα, 

ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὑπόκειται, τοὐντεῦθεν Ίδη τοῖς μὲν ἄλλοις 

νοσήµασιν, ὅσα τὴν ἀκμὴν ἐς ὕστερον ἀπολήψεσθαι μέλλει 

τὴν ἐσχάτως λεπτοτάτην δίαιταν, οὐχ οἷόν τὲ προσώγειν εὐ- 

θὺςρ ἄπ᾿ ἀρχῆς. φθάσει γὰρ οὕτως ἀπθθανεῖν ὃ ἄνθρωπος, 

8οα{Ι νῖσος ργϊπιϊς Παἰῖπι ἀῑερις οοπ/[Ηΐ, Οποά απἴεπι 

Πιτ ταἰΙοΠϊ εοπ[οη πι ἵπ πιοτβῖ νίροτο (επαί[ππιο αἲῖ νἱοῖα, 

ΠΡΙ α ποΡίς Ρ]εηίας ἀεπιοπβταίαπι εΠ.  ΆΝωπο Ίου. ἴαι- 

ἴππι ἀῑκ][ε [αἱ ετἰξ, ᾳαοά { ααῑ ρτορίεν ἱπῃαιηπιαίίοηες 

αυ! {Γεῦγεθ, Γεπιρες αοὐίοτΙπῃ ΙΠΟΓΡΟΓΙΠΙ οοπη]ίθςδ, Υεγεαίχ 

1ά4οπομι ΡΙαεΡετο αΠπιεπίαπα, 1 ΥΙΡΟΤΟ Ίου ἄσεγο πῃασῖ8 

νετερίαν. Τιήο οεπίπι Ἱππαχίππαε [απ ΠπΠαπιηαίιοηςδ, 

ας 1ρίε 1π 1Ῥτο ἆθ ταϊίοπ6 νΙοϊας 1 πιογρῖς αεμ[ῖς ρΙ]ες- 

ππα[ίης αρρε]]αραί. Ῥΐνε {ρίαγ αλφαϊς Ῥετ ΡµΙεριπα[ας νε- 

Ἡτ ρτορτῖε αρρε]]αίαρφ ῬΗ]ερπιοπᾶς Ιπῖει]σετε, Άνε εἰῖαπι 

1ρ[9 [εργο τιπα οοπιρ]εοίὶ [οοιπάαπι νοίογθεια ἀῑσίΙοηῖς 

ΔοοθρίΙοπεπα, αἆ Ἠαες εἰίαπι Ρρυαπε[βαί παϊίαγαπι Πποχε Ππιογρῖ 

οοοϊοπί νασατο ρεγ ε]ιῖ νίσοτεπι, Ύπαπι Ιπάε Ἱρίααι αἁ 

οἶρον τεσεηίετ α[Παπιρίος οοπΠεἰεἠάος ἀἱ[γαίιεγο,  Η9 ἰία- 

ιο 46  οβμ[ῇ8 Ῥου ΠΙΟΤΡΟΓΙΙΠΗ νίρογειι (επ [ῆμπο ἀῑεγθ 

ορονίαι. Ἠοο απίεπι [αρροΠίο Ἠἶπο Ίαπι αἱ 1Π᾽ πιογβῖ5 

Γαπι νίρογεπι ροβενίας α[[εοαίηγί Παίϊπι αἲὓ 1ΠΠ1ο Γά1ωπ1θ 

{επί [Πππχα αι νοίπα ἴπιρεχατε που Ἰοεί: [ο επῖπι Ρτίἁς 
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πρὶν εἰς τὴν ἀκμὴν ἀφικέσθαι, ἐν οἷς ὃδ᾽ ἂν αὐτίκα 2 

ἀκμὴ,  πουτέστι κατὰ τὴν πρωτην τετράδα μέλλει γίνεσθαυ, 

δυνατὸν ἐν τούτοις τῇ ἐσχάτως λεπτοτάτη διαίτῃ χρῆσθαι, 

σερούσης τῆς δυνάµέως καὶ ἀσιχίαν παντελῆ καὶ μελικράτου 

μόνου προσφορὰν καὶ χυλὸν πτισάνης ὀλίγον παντελῶς. 
τοιαύτη μὲν οὖν τις ἡ λεπτοτάτη δίαιτα. ἡ δὲ ταύτης ἦἧσ- 

σον λεπτὴ, ἣν καὶ ἀδροτέραν ὠνόμασδε, τῶν ἐξ ὑστέρου µελ- 

λόντων ἀπολήψεσθαι τὴν ἁκμὴν νοσημάτων ἐστὶν, ἐφ ὧν 

τοσοῦπον ὑποκαταβαίνὲειν τοῦ λεπιοῦ τῆς διαίτης κελεύευ, 

ὕσον καὶ 4 νοῦσος ἀπολείπέται τῶν ἐσχάτων, τουτέστι τῆς 

ακμῆς. ἐγγὺς μὲν γὼρ οὔσης τῆς ἀκμῆς ὀλίγον ἁδρότερον 
διαιτήσοµεν, ἐξωτέρω δὲ αὐτῆς πλέον ἀδρότερον. καὶ ὕσῳ 

ἂν πορῥώτερον μᾶλλον τὴν αἀκμὴν ἔσεσθαυ προσδοκήσωµεν, 

τοσοὐτῳ καὶ τὸ τῆς διαίτης ὑπαλλάξομεν σχῆμα. 

Ίποπιο πποτ]είης, 4 Ί8Πά ΠΠΟΥΡΙΦ αἆ ΥΙσογεΙη ρετγτεπ]ίαί, Αἲ 

1π οϱυἶρης Παϊϊπι, «Ἰοο ε[ι ρτϊπιῖ απαίαος ἀῑεραςδ πιογβ] 

νίσοτ {μίμτας εΠ, ἵπ 1 Γμπιπιο (επαί[Ππιο νἱοία αἱ] Ῥοί- 
{ΗπΏ16, πιοάο νίτες εἰ Ιπεφίαπι Ιπίεργαπι εἰ [ος πιω] [αε 

εχΜΙΡΙΗΙοΠεπι εἴ Ῥἰίαπαε ΟΠΙΠΙΠΟ Ραιοπι [ασοσιπι Τετ 

Ῥοβπηί, Ἐ]ισπιοάϊ αω]άεπι {επ ϊῆπηις ε[. νιοία. Ουῖ 

νετο Ίου πΙΙ]ηΣθ ϱε[ι {εημῖδ, 4ἨεΙη εἰἶαπι ΡΙεΠΙΟΓΕΠΙ πΠοπηῖ- 

Ἠαν]ϊ, ϱογυπὸ. εἰ πιοτρογήπα αυ ρο[ετίας Γαµπα νΙρογεπα 

αἀερίασί {[υπἱς ἵπ ϱυἶρας ἰαπίαπι α ν]οίας {εηιίαίε ἆεοε- 

4ενγε Ιπιρεταί, απαπίμπαι ΠΙΟΙΡΗςΦ αὓ οκἰτεπιῖς, Ίοο εβ α 

νίροτε ἀῑ[οεΦΙ[. ΌυιΙ γίσοτ Π Ρτορε αἀΠἰ ραπ]ο Ρ]εηίας, 

Ύπατο { Ίαπι αἀε[βεί, πιπΊεπναδ; Π γνετο Ἰοηρίμφ αδ[ί, 

πηυ]ίο ΡΙΕΠΙΗ5, Ἠεπίαιε αααπίο ἱατάίοτεπι απῖ οε]εγίοτεπα 

{οτε πιογὈῖ ΥΙΡΟΓΕΠΑ εχ[ρεσἰαβίπιἡ8, ἰαμίο εἰ γιοί ΓΟΓ-- 

Π1ΑΊΠ Ρίμ ΠΙΙΗΙ18 ΙΠΙΠΙΙΙΑΡΙΠΙΙΗ5. 
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͵ 4). ' ἱ . 

Ὁκόταν δὲ ἀκμάξη τὸ νόσημα, τύτε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαἰ- 

τη ἀναγκαῖον χρέεσθαι. 

ῃ ; Ε] . - « / ο... » 
ΖΗοριὸν ἐστιν αὐτῷ καὶ οὗτος ὁ λογος τῆς διαιτήτικῆς 

’ ε δι 4 σος, ῃ 8 -” » 3 ’ 
τέχνης», ὑπ ἐνίων μὲν ἰδέᾳ ηραφόμένας ἐν 1Η) νονιεβρήμένή 

ε ’ ς σι, -” . 

λέξει, προστιθέµενος ὃ᾽ ὑφ ἑτέρων τῷ πρὸσῦεν ἀάφορι- 
” ’ ; ” εἰ .. 

σµῷ, καθὀτι προγέγραπται. διδάσκει δὲ ἡμᾶς, ὅπως ἂν 
5” 3 ’ ι 

ἐγθαμμένος ἕν τὲ καὶ ταύὐτὸν Θεώρημα κελεύοντος τοῦ πα- 

(λαιοῦ τῷ λεπτοτάτῳ τῆς διαίτης ἐν τῷ τῆς ἀκμῆς χρῆσθαυ 

καιρῷ, διά τε τὸ μέγεθος δηλονόει τῶν συμπτωμάτων καὶ. 
τὴν πέψιν τοῦ νοσήµατος. οὐ }ὰρ χρὴ περιέλκειν τὴν φύ- 

σιν εἰς ἑτέραν πέψιν πρόσφατον ἐγκειμένην ἰσχυρώς τῇ πε- 
ΨΣυ τῶν γοσοποιῶν χυμῶν ἐν ἐκείνω τῷ χρόνῳ καὶ μέλλου- 

’ ε/ 3, 3 ” ο, .,. 

σάν γε ὅσον οὕπω κρατήσειν αὐτῶν. οὕτω γὰρ ἡμῖν ἐἔπι- 
δέδεικται κάν τῇ περὶ κρίσεων πραγµατείᾳ κατ [14] 

ἐκεῖνα δηλονότι τὰ νοσήματα τοῦ λόγου παντὸς ἀνυομένου, 

ἐφ᾽ ὧν ὅλως ἐγχειροῦμεν διαἰτη τὲ καὶ θεραπεία. ταῦτα δ' φ ὧν ὅλως ἐγχειροῦμεν διαίτη τὲ καὶ θεραπείᾳ. τάντα ὃ. 

ΥΠ. 
Ομ 1µπα ΄ππογδις π υἱρογε [μετ ἔτι εξ εεπιῖ[ππο ιμεὶ 

Ρεμ πεεε[]ο «[. 

Ἠϊο αποαπε αρ]οτί[πιας 1Ρ[Ι ρατ8 εΠ; αγίῖ5 ἀἰαείο[ῖσας, 

ᾳαἳ οαπίάεπα α ποππι]]15 Ρον [9 [οπρίίασ 1 Ῥγαε[επίΙ ἀῑοία 

οΓαίἹοπθ; αἳ. αλ γετο ρταεσοεάεπ!ϊ αρλοσί[ιο [αρηαοαν, 

419 Ίοσο απίο Γοηρίις ο[ι, Ίο απίεπι ἀοοεῖ, αἰταρῖ 

Γοπρίας Πε, ππααι οἱ ἵάεπα Ῥγαθοδρίωιη Γεηῖθ, Υἱροτῖδ ἔθπι-- 

Ῥοτο νἱοία 1 (επΙ[μπο, ἱππρογαπίῖδ. πἰπηίσαπα {μπα Ῥτο- 

Ῥίετ [Υπιρίοπιαίαπα ππαση ιά Ἱποπα πι πιογβῖ οοοβΙοπεΠΙ, 

Νοι οπῖπι παίητα αἆ αἰίογαπι ποναᾶπα οοσ(Ιοποπα ἀἱβναμεπάα 

ε[, «απ 90 {6ΠΙρογο ἨάπιογαΙα πἹοχβαπι Ῥτουγεαη πι 

οοσ[ΙοπΙ νελεπιεηίεν Ιποιπηβαί, ἃο ρτορεπιοάµπι 1ρ[ον βί 

Γαρετγαίητα: Πο οπῖπι α ΠΟΡΙΦ 11 ορετο ἆε ογἰβρις ἆθ- 

πιοπβχαίαπα ο, αῬρὶ ἆςο 15 πΙπΙγαπι πιοχρῖ ἰοία ογα!ῖο 

οοπ/[απ] ας, 1π απῖρας ΟΠΙΠΙΠΟ οἱ ἀῑαεία οἱ ομγαίίοπο Π]- 
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ἐστὶν ἐν οἷς τὴν ἀκμὴν ἐκδέχεται παρακμὴ, ὣὧς ἐφ ὦν γε 
Θάνατος ἀκμαξόντων ἀκολουθεῖ, τῷ προγνωστικῷ μέρει τῆς 

τέχνης προσχρώµεδα µύνῳ, προλέγοντες τὸ γενήσόμενον, ὅπως 
ἀναίειοι τῶν ἀποβησομένων εἴημεν. αὕτη μὲν οὖν σοι µία 

περὶ τῶν καιρῶν τοῦ νοσήµατος ἔνδειξις εἰς τὸ τῆς διαίτης 

εἶδος"' ἑτέρα ὃ᾽ ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἣν κατὰ τὸν ἑξῆς ἀφο- 

θισιιὸν διδάσκει. ρτοτ 

α) 
«Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ 

διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νούσου καὶ πότερον ἐκεῖνος 

ἀπαυδήσει πρότερον καὶ οικ ἐξαρκέσει τῇ διαίτη ἢ ἡἢ 

νοῦσος πρότερον ἀπαυδήσει καὶ ἀμβλυνεῖταυ, ή 

3 ᾽ Π Ν ,᾿ 4 93 δεν .» ε ; 
Επειδὴ κατὰ τὸν ἔμπροαθέν αφορισμὸν. τοσοῦτον υπο-- 

καταβαίνειν ἐκέλευσε τῆς ἐσχάτως λεγομένης λεπτῆς διαίτης, 
ς /΄ / « ῃ 1 3 ” κ -” 

ὁπύσον ἂν Ἰρόνον ἡ νύσος µαλακωτέρα τῆς ακμῆς 1 νῦν 

παν. ΗΙ νετο [απ{ 1π ' απίρας Υίδογεπι εσοῖρῖῖ « ἀεο]ϊπα[ῖο, 

λΝαπι ́ ᾳποσσα νΙσογεπι Πιογς [εηυϊίας, 1π Ἠ]5 οἷα Ρτοβπο-- 

βίο αγί]ς Ρατία πάπας, αποά Γαἴαταπα ΠΕ Ῥταεαϊοεπίςς, 

ης ΤΕΓΗΠΙ ενεηίς πο[ίγο εγτονί αἆ[οραίαγ, Ἠασο Ισαχ 

ΠΡΙ Πι μπα Ἱπά]σαίίο αἆ νιοίμς {ΟΥ ΠΙ4ΠΙ οοπ[Πἰαοπάαπι οκ 

πιοχΡῖ {επιροτίρας Γαπιῖα/ αἰίετα νεο αΆ. αεργοἰαης υ]χῖ- 

Ῥας, παπι Γεᾳπεπ!ίΙ ἀοοεί αΡ]ιογί{πηοι 

ΙΧ. 
(οπ]εειμγίς αµίεπῃ αεξεῖτ εἰίαπι επρἰογαπᾶμς ε[ῖ, αι υἱοῖμ 

αἆ πιοτδὲ [φιε φἰσογεπι ματ [Πε Πμεωγμς εἰ µίγπα Π]ε 

Ῥγίως [τε ἀε[εοιμγμς, πεφµε τα οτι υἱεε {αι ε[]ε ρο- 

εμετίε, Φµαπι πποΓδι5 οε[]ετίε αο οδιωπάαεμγ. 

Οιαπάσφι]άεπι Γαρετίοτο αρΠοχί[πιο {αηίατη αΏ εχίτε- 

πιο ν]οία ἱεππί ἀῑαεία ἀεεεάεπάωπι ε[[ε Ππιρετανεγα!, αιπαπίο 

{επιρογα πποχ ρα 1ρ[ο νίσουθ τεπι][]ος εχ[[οτῖ, πΠιπο Ἰ1ο 
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ἐνταῦθα πρὸσείθησιν ἕτερον σκοπὸν εἰς ἀκθιῤήίαν: τοῦ τὸ 

ποσὸν λαβεῖν τῆς ὑποκαταβάσεως. ἔστι δὲ ὁ σκυπὸς οὗτος 
ᾗ δύναμιο, ἦς ἕνεκα καὶ τρέφειν ἐστίν. οὐ γὰρ δὴ τοῦ 

νοσήµατος αὐιοῦ χάριν. ὅταν μὲν γὰρ οὕτως ἔχει ῥώμης . 
ὡς ἐλπίδειν ἡμᾶς ἐξαρκέσαι τῷ μεταξὺ χρόνῳ παντὶ μέχρι 
τῆς ἁκμῆς, ἐπὶ τῷ τοιῴδε σχήµατι τῆς διαίτης ἔχοιμεν ἂν 

{δη τὸ ποσὸν ἀκριβῶς, ἄν ὃ᾽ ἀσθενεστέρα φαίνηται, προσ- 
Φετέον τι τῇ διαίτη καὶ ἀδρότερον διαιτητέον εἰς τοσοῦ- 

τον εἰς σον ἂν ἡ τῆς δυνάμεως ἀσθένεια κελεύη. διὰ 
τοῦτο γοῦ» ποτὲ καὶ κατ αὐτὴν τὴν ακμηὴν ἐπιγενόμενον 

συμπτωματος ἐκλυτικοῦ τῆς δυνάμεως ἀναγκαζύμεθα τρξ- 

φειν. μέρος δ᾽ ἂν εἴη καὶ οὗτος ὃ λόγος τοῦ περὶ διαίτης 

παντὸς καὶ ἐΐ τις ἕνα τὸν σύμπαντα τοῦιόν τε καὶ τὸν 
προειρηµένον καὶ τὸν ἐφεξῆς μέλλοντα ῥηθήσεσθαι ποιή- 

σειεν, οὐχ ἁμαρτήσετα ἐγω ὃ᾽ εἰς µόρια τέµνων ἐξηγοῦ- 
µαι εἰς ὅδον δύναμαι σαφηνξίας ἔνέκα. 

ἱίεγαπι αζάῑί . ΙπάἱοαίΊοπεπι, αἱ αοοιταἰ]ας απαπίαπι ἆε 

εχίγεπια γνἱοίμ ἰεπιίαίο ἀεοθεάεπάππι Πί Ρρετοιρίαπιυφ. 

Ἠαεο αιίεπι Ιπάϊσα[Ιο αῦ αερτοίαπἰ]5 υίπΊβας [απτατ, 4πα- 

τα ρταίία Ἰοεί αἶετο; πεαο θπἶπα πιοτβὶ ἀρβιφ οαα[α, 
Όσα επίπι νἱγίαπι τοβας ία [6 Ἱαραετίε, τί Γρεγεπηας - 

πο 1ρ[απι Ρρο[ο ἰοίο 6ο ἴεπιρογθ αιοά αἲ α[ηιιε πιοτβῖ 

νίσοτεπα ΙΠίετοεάϊξ, ἰα] νιοίας Ίοτπια [αρρεαατὶ, Έαπα 

απαπίαπα οοποεἀεπάππα Πί, αοοπταῖο ἱεπεβίπιη», ' θμοά { 

πιρεοῖ]]115 αρρατεαῖ, ααι]ά νιοίαί αἀ)]ιοιεπάαπα εἰ, αο 

{απίο Ρ]επίημς αἰεπάμπα, αμαπίαπα υἰτίαπα Ιπιρεοϊ]]ίας εκ- 

Ῥοβμ]αί. Οποοῖτοα Ιπίιεγάμπα ἵπ 1ρ[ο εἰἶαπι πιοτοῖ νίροτε, 

εο ομοτίο [Ὑπιρίοπιαϊο «πο γΙγεδ εκ[ω]νιπίασ: 8]ετε οορῖ- 

πηυχγ. Αίαπο Ίαεο 4ποφᾳαε ογαΓίο ραΥ9 {ἰοἰ]ὰθ εί, ἀῑαείεί]- 

65, 4πας ἆ4ε νΙοίις ταίῖοπε ἀῑ[πετιί, Οποά { αιιῖς εἰ Ἡηπο 

οίαπα. εἰ ρταεοεάεμίεπι αἶαιπε {[οηπεπίεπα εκρ]οαπάιααι 

αρ]ογϊ/[πιαπα ΠΠΗΗ Γεοεχίΐξ, Ἠο αὐενχαβῖῖ,  Ερο νεχο Ραι- 

ἴε ᾳµα ροίαϊ {αοϊλίαίο ἀῑν][αν οκρ]ίοατο πια]. 
ο Ἱ--ῃ-ῃ--ν 
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[15]. Οκόσοισι μὲν οὖν αὐτίκα ἡ ἀκμὴι αὐτίκα λεπτῶς 

διαιτᾷν. ὁκόσοισι δὲ ὕστερον ἡ ἀκμὴ ἐς ἐκεῖνο καὶ πρὸ 
«ἐκείνου. σμικρὸν ἀφαιμετέον. «ἔμπροσθεν- δὲ. πἰωτέρως 

διαιτᾷζν ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ. νοσέωγ. «κά 

λαὶ οὗτος ὁ λόγος τῆς αὐτῆς ἔχειαι γνώμης. «εἴρηται 

δὲ καθολικώτέρον τοῦ πρὀσθεν.. ἐἔμπροσδεν. μὲν γὰρ. ἐπὶ 

(995) κατοξέων τῶν νοσημάτων ἔλεγεν, ὡς αιτίκα τῇ λε- 

πτοτάτῃ διαίι χρηστέον ἐπ αὐτῶν. ἐν ταύτῃ δὲ ἁπλως 

αποφαίνεται περὶ πάντων. τῶν νοσημάτων, ὦν. αὐξίκα ἡᾗ 

ἀκμὴ, τουτέστιν οὐ μετὰ πολὺ τῆς πρωτης εἰσβολῆς, παύτῃ 

κελεύων λεπτώς διαιιᾷν. τὰ ὃ᾽ ἐφεξῆς ὅηλα τῆς αὐτίς ἐχό- 

µένα γνωµης. 

’ 

(α. ' 

Εν δὲ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποστέλλεσθαν χρή. τὸ προσ- 

ώ 

Ομΐδις ἐπίεμγ [ἐαιῖπι φίρογ ε[ἒ, Πες .[ἔαείγα τε ῥἶεεμς εκ- 

Πἰδεπάως. «Ομίδιως φετο ρο[εγί5 υἱσογ Γπεμτις ε[, ἰῖς 

πι Τρ[ο εἰ μαμίο απίε ἐρ[μτι εἶδμς [μὐιγαλεπάμς, «ἅπιεα 

νεγο ρἰεπὶμς αἰεπάμπι εἰ, φιο γετ[ει αεβτοῖα», 

Αίααε΄ Ίαεο οτα[ϊο εαπἆςαι Ἰαρεί [επίεμίῖαπα,  Ύεγυπι 

βεπετα]ῖος [αρετῖοτε εἰαία εἰ, Ῥαρτα παπιαθ 1Π Ρετασι 15 

πποχΏίς ἀῑοεραί [ίαιΐπι ἵπ 1ρ[ς Γεμιήππιο νυῖοία μίεπάαπα 

εί[ε: 1η Ίχεο νετο αΡ[ο]αίε 4ε οπιπ]ραδ πιογρῖδ Ρρτοηηοτα!, 

αµοτπι Παπ {αἴωτιας ει νΊροτ, Ίοο εβ ποη πημ]ίο ρο[ὲ 

Ῥτίπιαπι πποχὺΙ Ἱπ[α]ίαπι, Ίαρεπς οϐ 14 [επι ν]οία υ1ει-- 

ἀωπι ε[ε Όμαε Υετο Γεηιπηίας, πιαπῖ[εβα [απί, αο εδι- 

ἀεπι Γοπίεπίϊαπι οοπιρ]εοίαηίαγ, 

«όν ΧΙ. 

1π εκαδεγδαεἰοπίδις οἴδηιῃ :[μνάμεεγε ορογεεί, Ἡαππ επβῖ- 
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τιθέναυ γὰρ βλάπτει. καὶ ὁκόσα κατὼ περιόδους Ομ 

ξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποστέλλεσθαι χρή.. 
--- 

Τὸ μὲν τῆς ὅλης διαίτης εἶδος ἐν ἑκάστῷ τῶν φνόση- 

μάτων απὺ δυοῖν σκοποῖν ἐκέλεισεν ἡμᾶς λ]αμβάνειν, ἔκ τὲ 

τῆς μελλούσης τοῦ ὅλου Ῥοσήματου ἀκμῆς καὶ τῆς τοῦ κά- 

μνοντος δύνάμέως. ὧς δ᾽ ἄν τις καὶ τὼς κατὼ μέρος προσ- 

φοραᾶς ποιοῖτο προσηκόντως. ἐν Τῴδε λόγῷ διδάσκει, τοὺς 

παροξυσμοὺς ἀξιῶν . φυλάιτἐσθαι. σαφέστερον δὲ αυτὸς ἐν 

τῷ περὶ διαϊἑής ὀξέων εἶπὲν, ὡς ἂν µήτ ὄντων ἤδη μήτὲ 

σον οὕπω ' μελλόντων ἔσεσθαι τῶν παροξυσμών σενα 

τροφᾶς, ἀλλὰ δηλονότυ δεῖ δὲδόῥίω’ παροκμαξύντων τὲ καὶ 

παυοµένων. | 

ιβ. : 
[16] ἸΤοὺς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τὰς καταστάσιας δηλώσου- 

σιν αἳ νοῦδου καὶ αἳ ὦραι τοῦ ἔτεος καὶ αἳ τῶν Ἱεριό- 

ὄεγε ποαῖισπ. νε φμῖδις μεν οἴγομῖεις πποτδὶ επαεετδαι- 
ΕΗΥ ἴπ Ίρ[ις Ῥατοαγ[πεῖς οἶδις ρτοιδεπᾶάμς ε[. 

Ὀπίνετίας ααϊάεπι ἀῑαείας. {οτπ]απα Ιπ ππο(πο(πθ πΙΟΤΡΟ 

α ἀποβις ἀπάΙσαΠοπΙΡαθ. ]α[Π{ πο [μπετο, οκ ΓΗΓΙΤΟ ἴο- 

Ί1πς πποτΡί νίσοτο αἳ εχ αερτοίαπ[ῖ νιτίρας.. Τα Ίαο ααἴεπι 

οὔα!ϊοηΏο απποπιοάο εἰἴαπα αλ α1” Πρ]]αίἶπι οἵραπι ἀεοεπίετ 

εχΙημαετ]ί ἀοοεῖί, α οἳρί Ίαῦεμς οαγετῖ Ρατοχγ/[ΠΙΟ6, Ύθ- 

τι ἀῑαοϊάἴας Ίρτο ἆε ταίῖοπα ν]οίιαςφ 1π Ππογρίς αοπ[]8 

ἀῑκιί, ααοά πεααε, πάπα Ίαπ αά[απί ρατοχγ(πι /' πεφαθ 

απμπι πποχ αΏαίατί [απί, αἨπιεπία ὴν νοτην τσι ἕνα 

ἀεοιπαπί οο/απίᾳᾶο, ἁτοιῃ Ἡ 

ΧΙΙ. 
ΙΜογδὶ νεγο εἰ αππὶ ἐεπιρείίαίες ασ [μουεάεπίες ἰπυίσεπι 

Ῥεγἰοάοτιιπα γεοϊργοεαξἰοπηεξ . [νε φμοείάίε, «ᾖυς, αἰιεγπῖς 
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δων πρὸς ἀλλήλας ἀνταποδόσιες ἤν τὲ καθ᾽ ἡμέρην ἤν 

τε παρ ἡμέρην ἠν τὲ καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίγνων- 

ταυ. ατὼρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαννομένοισιν, οἷον ἐν πλευριτι- 
ποῖσι πτύελον, ἣν αὐτίκα ὁβιφδνήλω) ἀρχομένου, βραχὺν, 

ἣν ὃ᾽ ὕστερον ἐπιφαίνηται, μηκύνει' καὶ οὖρα καὶ ὑπο- 

χωρήματα καὶ ἱδρώτες καὶ δύσκριτα καὶ εὔκριτα καὶ βρα- 

χέα καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ἐπιφαινόμενα δηλοῖ. 

Σὲ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων αὐτῷ περὶ διαίτης ἀνα- 

µνησθείηµεν, ἐναργεστέρα ἡμῖν ᾗ χρεία φανεῖται νῦν τῶν 

λεγομένων. τὰ δὲ προειρηµένα ταῦτά ἐστιν. τὸ μὲν τῆς ὕλης 

διαίτης σχῆμα πρὸς δύο σκοποὺς ἀποβλέπων ἐποιεῖτο, τήν 
τὲ δύναμιν τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν κατάστασιν τοῦ νοσήµα- 

τος. τὸ γὰΦ εἴτε κάτοξυ εἴτε ὀξὶ εἴιε χθόνιον ἐσοιτο τὸ 
νύσηµα καὶ ὁπηνίχα μάλιστα τὴν ἁκμὴν ἀπολήψουτο, τὴν 

καταστασίν ἐστι τοῦ νοσήµατος σκοπεῖν. τὰς δὲ κατὼ μέ- 

ϱοᾳ προσφαρας τῶν συτίων τοῖς πατὰ µέρος παροξυσμοῖς 

α- 

ἀἰεδις, [1νε εείαπι Ῥεγ πἹα]οτα ἰπεεγρα]]α [απῖ, ῥαγο«γ/ππος 

εἰ πιογδογµπα εοπ/{ἐἰεμίῖοπες ἱπαάίεαδιπι. δεᾷ εἰ [ωδαρ- 

Ῥαγεπεϊδις εαᾶεπα ἱπαίεαπέμγ, σµαίε ἵπ ρἰεμγεοίς [ρι- 

πα, ᾖ [ἑαεῖπι οδογἰεπἰε ΠΠΟΥΡδο [μδαρρατεαῖ, Ότευεπι 

πποτδισας; [ υεγο γρο[ἐετίς /µῥαρρατεαε, ἰοπβιπι [οτε 

ἀεπιωιεῖαι. [Ὀτγίιαε φµοφµε εἰ αἰμὶ επεγεπιεπιᾶ εἰ [μᾶο-- 

ε5, μδὶ [ωδαρραγιετίπε ἑι [αεί αμε ἀί[βεἰἰῖς ]ιάϊοΙἰ εἲ 

ὄτευες αμι οπβος οτε ΤπΟΤῥος ἰπάίσαπε, 

Φ] απαε Ργῖα5 αἳ «ο ἆε νἰείης ταοπθ ἀῑοία Γαεταπῖ 

τεςοτάεππὰχ, Ύαάθ ηππο ἀἰομπίπχ εογαπα π[ας ΠοΡῖς πιαπ]- 

Γε[]ος Ρτοάείαν. Εταπί απίεπι ργαεδ]οία ε]αθαιοάΙ.  Ὁ πῖ-- 

νετίαε ἀῑαείαε ἹΠπ[ίπεπάαε {ογπιαπι αἆ ἆμος ἱεπάεπβ [ο0-. 

Ρος {αοϊεραί, ἴππι αερτοίαη!ῖ νίτεν ἴιπι πιοτοὶ οομβΗία-- 

Ἠοπεπι. ΎΆΝαπι απ πποτρις Πί Ρεταουίις ααἲ αοπίας ααί 

ἀἰπίυχπας Γαίπτας εἰ φπαπάο πιακίπιε νίρογεπα α[[εφαπία- 

τη5 ΕΠ, πιογβΡί οοπΠΙΕαΒίοπεπι ε[ῖ οοπ/ῄάεγατα. Ρατίοι]α-- 

γε απίεπι οἵροχιπα οΡ]αίίοπες εκ ραγιοιἱατίρας ῬατοακΥ/- 
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ἐτεκμαίρετο. τριῶν οὖν ὄντων σκοπών εἰς τὸ τελέως καὶ 
ανελλιπῶς διαιτᾷν, πρωτου. μὲν τῆς δυνάμεως τοῦ κάμνον-- 

τος, δευτέρου δὲ τῆς καταστάσέως τοῦ νοσήµατος, ἐπ αὐτοῖς 

δὲ τρίιου τῶν κατὰ µέρος παροξυσμῶν, τὴν μὲν δύναμιν 
οἷόν τέ ἐστιν εὐθὺς εἰσελθόνια διαγινώσκειν, ἀπὸ τῶν σφυ- 
γμών δηλονότι καὶ τῶν ἄλλων, ἅπερ αὐτὸς ἐν τῷ προγνω- 
στικῷ διῆλθεν.. ὅθεν οὐδὲ «δυνατον ἐφησέ τις εἶναι δια- 
γνώναι μέγεθος δυνάμεως. αλλ εἰ καὶ μὴ [ ι7] δυνατὸν 
ακριβώς αὐτῆς ἐξευρεῖν τὸ ποσὺν, τῷ τεχνικῷ }γοῦν στο- 
χασμῷ πλησίον ἀφικνεῖσθαι συγχωροῦσιν ἅπαντες. τὴν 
«δὲ τοῦ νὀσήματος κατάστασιν ὁποία τις ἔδται καὶ τοὺς 

κατὰ µέρος παροξυσμοὺς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν αδύνατον 

ἔδοξε διαγνώναυ, οὐ μὴν Ιπποκράτευ γε. αλλὰ κνταῦθα 

καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, πολλάκις μὲν ἀκριβώς καὶ ὡς ἂν 

εἴπη τις ἐπιστημονικῶς, πολλάκις δὲ στοχαστικὠώς μὲν, αλλ 

οὐκ ατέχνως, ουδὲ πὀθόῳ τῆς ἀληθείας, αλλ ἐγγὺς καὶ 
πλησίον αφιξὀμεῦα, τήν τὲ μέλλουσαν ἀκμὴν προγινώσκον- 
τες καὶ τὰς ανταποδόσεις τῶν παροξυσμών. ἐπὶ πλέον μὲν 

πιῖδ οοπ]οοίαταραίιτ,.  Όυσπ ἀρίγ ἴγει βαι [οορῖ αἆ Ρετ- 

Τοοίε αο αρί[ο]ίε νΙοεία ργαε[ορεπάαπας ΡτΙΠ115 ιά επι 

ντε αερτοίαη[1ς, [εοιηάιμδ Υοτο πιοχρί οομ/[Η(μ11ο, Γεγίῖις 

ἀεηίᾳιε Ργαθίετ ο ραγιϊομ]ατες Ῥατοχγ/πηῖ, γῖτες ϱα1άεπα 

ῬΤΙππο [αἰῖπι αἆ αερτοίµπη αἁία ἀρποίοετο ππεζίοιιςδ Ῥοί- 

ε[ι εκ ρυ]ρις ππΙγαπα εἰ αδ, 6ἡαε 1ρ[ς. ἵπ ΡΓΟΡΠΟ- 

Π1οο παχταν]ί,. ὈὉπάφο πεπιο ἀῑκιί υἱτίαπι παρα άΙηεπα 

ἀῑσπο[οί Ποπ Ρρο[, ΑΙ Π πδφμο ροβιπιιις 1ρ[ωΡαπα αµδη- 

Πίαίεια εχαυΙ[ίε ΙΠπνεΠῖτε, Ρο[ίε ἴαππεπ πο ατ][ε]οία οοΠ-- 

Ἰεοίμγα αἆ 68ΙΙ Ργοχῖπι οοεἆάθτε ΟΠ1Π6Θ9 οοποεἁμηξ. Μοχγβὶ 

νετο οοπ/[Ημίίοπεπι ϱιια]ῖ Πέ Γαίατα δἳ ρογίίοιι]αγεθ ρασο- 

ΧΥ[ΠΙο5 Πη]119 πιεᾶ]οῖς νΙ[πι ε[ὶ ἀϊσπο[οί ΠΟΠ Ρο[ε, Ποπ 

ίαππει ΠἹρροοτα[1. θεά ἵπ 18, αιπεπιαάπιοάμπα εἳ ἵπ α18 

[περε αυἰάεπι αοοαγαίε αἱ τί αῑς ἀῑκετιι οετία [οἱεπίία, 

[περα νεχγο οοπ]εοίαγ19 αμ]άεπα, ἨοΟἨ ἴαπει οἶἴτα ατίοπι 

{α0ἱ15, πεθφαθ ῥρτουυ] α γεγ]αίε αβοετίη]ὰδ, [εά Ῥγορε ας 

Ρτοχίπιο Ῥογνεπίεπιης αἆ ρτασπο[οεπάαπι Πασά Πλονβί 

νίροχεπι αἱ ρατοχγ{πιογπα νιοἰ(άΙπος. Ύοτμπα µασο Ἰ8-- 
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οὖν αὐτὼ διά τὲ τοῦ᾽ ος ον καὶ δια τῶν ὑπιδημιώς 

᾿ἐκδιδάσκει καὶ ἡμεῖς κατα τὴν γνώμην τοῦ παλαιοῦ μετὰ 
τῆς προσηκούσης ἐξηγήσεως τὰς ῥήσεις αὐτοῦ παρεθέμεθα 

κατα τὸ πρῶτον περὶ κρίσεων, δεικνύντες ὕπως ἄν τι µά- 
λιστα δύναιτο προγινώσκειν τὴν μέλλουσαν ακμήν. νυνὶ δὲ 
διὰ κεφαλαίων αὐτοῦ τῷ πποκράτει λέλεκται τὸ πᾶν, ἡμεῖς 

τὲ καθόσον οἷόν τὲ διὰ συντόµων αὐτὼ σαφηνιοῦμεν. οἷο 
δὲ φρονεὶς ἐπιμελῶς ἐκμαθεῖν ἅπασαν τὴν περὶ ταῦτα μᾶ» 
θησιν, ἐπὶ τὸ περὶ κρίσεων ὑφ᾽ ἡμῶν 7ἐγθαμμένον πορευξ- 
σθωσαν. αὗταί τε αἱ νόσου καὶ τὰς τῶν παροξυσμῶν ἀνα- 

λογίας δηλώσουσι καὶ τὰς ἑαυτῶν δὲ καταστάοεις οὐδὲν 

ἧττον. οἷον ἐν μὲν τοῖς διαλείπουσιν, ὅτι ὃ μὲν τριταῖος 

ταχυκρίσιµος, ὁ ὃ᾽ ἀμφημερινὸς ὅτε χρὀνίος, ὁ δὲ τεταρ-. 
ταῖος ἔτι καὶ τοῦδε χρονιώτερος. ἐν δὲ τοῖς συνεχέοιν οἳ 
μὲν κπαυσώδεις ὀδεῖς, οἳ δὲ τυφώδεις χρονιώτερου, μέσου ὃδ᾽ 

αμφοῖν οἱ ἡμιτριταῖου ὡς ὃ᾽ ἄν τις καὶ τοίτους ἅπαντας 

τοὺς πυρετοὺς εὐθὺς εἰσβάλλοντας γνωρίζοι, διὰ τοῦ δευτέ- 

ϱου τῶν περὶ κρίσεων ἐπὶ πλεῖστον εἴρηται. οὐκοῦν χρὴ 

{μς πάπα 1Π. Ργορποβῖοο μπι 1π ερ]άεπιῖς ἀοοιῖῖ, 4ο ηο8 

εκ πιεηπἰε [επῖς 1ρῇ5 νευρα οιπι ἀεοεπίῖ εχῄιϊοαίίοπε ἴπ 

ἸῬτο Ῥρτίπιο 4ε οτΊῃβρας αρρο[ιίπιας, πῬί αποπιοάο «μ]δ-- 

4 παπι {αἴπταπι πιογΡὶ νίδογεπι ρταεποίσετο γα]εαῖ ἆεπιοι- 

Πτανίπηας. ΊἈαπο νετο αυἱάᾳυά αὐ 1ρ[ο Ηϊρροοταίε Γ[απι- 

πιαϊΙπι Ῥγοπμποϊαίαπ ε[, Ἱὰά ποδ φποφμε [μή Ύπαπι 

βενὶ ροϊετῖε Ῥτενί[ηπιο ἀεοἰαναίατ. Οιίρας νετο ουχαθ 

ε[ὶ οπιηεΠ ἆε Ἠΐ9 ἀ[οιρ]ίπαπι ἀλμρδεπίει ρεγάἰ[οετθ, Μ αἆ 

Ίρχωπα ἆε οτ[ιρια α πορὶ οοπ[οπρίαπι {9 οοπ{εταπ!ῖ. 
ΜοιΡί Ισίτατ 1ρΠ ἴαπι Ίρ[α ΡΑΓΟΧΥΠΠΟΓΙΠΙ ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΕ, 

μπα [ας δἰίαπι οοπβΜμίίοπθς ΠΙΠΙΙ Ππήπας ἱπάίσαριηῖ, 

εκειηρ]ϊ ρταίῖα Ιπίετ Γερτες Ιπίετπι{εηίες, ἰετίῖαμαπα, ο8”- 

Ίετεπι αι]άοπι οῬίίπεγε ]πάἱοαίίοπθπι, ἀῑαίατηαπι νετο ε[ε 

ααοἰΙάϊαπαπα εαφαθ ἀἰαίαγηίογεπι αματίαπαπι. ᾖἸΙπίεγ οος- 

Ώπαας ατάεπ[ες απ]άεπι αοπίας εἶ[α, Ιγρ]οἆε νεγο {ι- 

πιαηίες Ἶ]ς ἀΠπΙΙΓΠΙΟΓΕΒ, ΠΠίει μἰχαδᾳαθ πιεάῖας ε[Το [επηῖ-- 

ἰεγίίαπας, ὉὈί νετο ααἰνῖ Ίμβς οπιΠες {εῦτες «πάπα Πα[ΐπι 

Ππναζπηῖ ἀἰσηο[σοαί, [εοιπάο Ἠρτο ἆε οτίβριας αιπρ]{Ππιθ 
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µεταφέρειν εἰ τόνδε τὸν λόγον, ὅσα καλώς ἐν ἄλλοις φθά- 

νὲι ἤδη λελέχθαι, οὐδὲ πολλάκις ἔν πολλαῖς περὶ τῶν αὐ- 

τῶν πειρᾶσθαν λέγειν, ἆλλ᾽ αἀναμνῆσαι χρὴ µόνον, ὡς εἴπερ 
οἷόν τ' ἐσιὶν ἐν ἀρχῆ γνωρίσαι τριταῖον εἰσβαλλοντα εὐθὺς 
πυρετὸν, ἐστι λαβεῖν ἄπ᾿ αὐτοῦ ὕτυ τὲ ταχυκρίσιµος ὅτυ 

τὲ διὼ τρίτης οἱ παροξυσμοὶ, καὶ τοῦτ) ἔστι τὸ λεγόμενον 
ὑφ “/πποκράτους" τοὺς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τας καϊαστά- 
σιας δηλώσουσιν αἱ νοῦσοι. τξταρταίων γοῦν πυρετῶν ἂρ- 
χὰς εὐθὺς ἐν τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν ἡμεῖς γνὠρίσαντες 
πολλάκις οὐδὲν ἔτι τῆς ανταποδύσεως δεηθέντες ἐξ αρχῆς 

κατεστησάµεθα τὸ τῆς διαίτης εἶδος, ὡς πρὸς νόσημα μετὰ 

πάµπολυν χρόνον Πθχετο μέλλον λαβεῖν τὴν ἁκμήν. οὕτω 
δὲ καὶ αμφημερινῶν καὶ τριταίων ἑκατέρων κατὰ τὴν οὐ- 

κείαν προθεσµίαν τῆς ἐσομένης ακμῆς. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν 

πυρετῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων νοσημάτων. πλευρῖτις 

μὲν γὰρ καὶ περιπνευµονία καὶ φρενῖτις ὀξέα νοσήματα. 

συνάγχη δὲ καὶ κυνάγχη καὶ χολέρα καὶ τέτανος κατόξεα, 

παγταΐπα εΏ. Όπατο Ίππο ἵπ Ἠβρταπι {παπβ[ίογεπᾶα πο 

{απί 4ππαε γεοίε αἰῑῖδ 1η Ἰουῖδ Ρτίης Ίαπι [απί ρτοάτία, Πθ- 

4ο ογεβΡΓο ἨΠλ]{15 1 Πρχ]6 4ε Ιδάειῃ νεγρα {αοεγε βιάεπ-- 

ἀσπι, Γεὰ [οτι ἵπ. πηοπιογίαΠι ΤΘΥΟΟΑΠάΙΙΠΙ, αοπιοάο, 

Ρο[μρί]ε Πιεγῖί ἱογιίαπααι τπ Ἱη[α]ία Παπ αἩ ΙΠΙΙο οορ- 

ηο[οςτε, εκ εα οοπιργεµετιἆσγε Ισεαί μπι οἰίαπι ο] Τογε 

οτβ, ἔππαι Γεγίῖο 4 ποηιις ἀῑθ Που αοοε[Ἱοπος, αἴηιε Ίου 

Ἱρίαπα οβ, αιποά αὐ Ηἱρροογαίε ἀῑοίίατ, ῥρατοαγ/[πιος εἲ 

ΠΙΟΥΦΟΥΗΠΙ «ΟΙΙ/ἐἱεμείογιες Ἱπαἰεαδιπὲ πποιδὶ, Ίο επῖπι (1 ΗΠ1 

{[αερο {[ἰαίϊπι ΡΥΙΠΙΟ ἆἱε απαγίαπαταπι Περγίαπι Ῥρτϊποῖρία 

οοβπον1{ΠειΏ6, ΠΟΠ θΧ[ρεοίἰαία Ίαπι αοοο[Πιοηῖ9 α)ἰεγπαίίοπε, 

ν]οίιι {ογπηαπι αὐ ΠΠΙΙο οοΠβΠαΙπ1η5, ῬΡτουί ΠΙΟΥΡΟ Ροβί 

ΙΗΜΗΓά1ή. οπιριδ αἲ Γααπα ΥΙΡΟΓΥΕΙΙ ΡεγναΠίγο οοπνεΠ]γεί, 

Β]ο οί ἵπ αιοιάίαπα εἰ ἰετίαπα Ρτο ΠΙΓΙήδᾳ19 ΡΓοΡΓΙΟ 

εἰ [ιαἰμίο Γαίπτο ΥΙβοτῖδ ίεΠΙροτο. Ομεπιαάπιοάαια αι{6Πα 

Ἱπ' {εργίρας, {ιο γεἰοετῖ ἵπ πιοτρῖ [6 τε Μαθεῖ, ΒΙευγῖ(1ς 

εί ρεγίρπειπιοπῖα εἰ Ρ]γεπ]] αοπἰῖ [απ ππογβί; (ΥπαΠ-- 

οἷιε αἱ ομο]εγα εἰ ἰείαπις Ῥετασαίϊ; Ἠγάχορς γετο αἱ Π]-- 
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Εά. Οµασι. ΙΧ. [17. 18.1 Κά. Βα[. Ύ. (235. 906.) 
ἕδερος δὲ καὶ μελαγχολία καὶ ἐμπύηία καὶ φθόη χρόνια. 

καὶ οἱ παροξυσμοὶ δὲ πλευρίτιδι μὲν καὶ φρενίτιδι διὰ τρί- 

της ὡς τὰ πολλα, τοῖς δὲ κατὰ γαστέρα καὶ καθ᾽ ἦπαρ 

ἐμπυήμασί τὲ καὶ φὐὠίσεοι καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ μᾶλ- 

λον εἰς νύκτα. τοῖς ὃδ᾽ απὸ σπληνὸς καὶ ὕλως μελαγχολικοῖς 

δια τετάρτηο. τὸ δὲ καὶ ὦραι τοῦ έἔτευς ἐφεξῆς εἰρημένων 
αὐτῷ πρὸς τὰ εἰρημένα τὴν ἄναφορὼν ἔχει. καὶ γὰρ τὴν 

κατάστασιν τοῦ νοσήµατος καὶ τοὺς παροξυσμοὺς αἱ ὧραν 

τοῦ ἔτεος ἅμα τῷ νοσήµατι δύνανται δηλοῦν. οὐ γὰρ ἵκα- 
νὸν ὅτι τεταρταῖος εἰσέβαλλε κα- [18] τὸ τήνδε τὴν ἡμέ- 

θαν ἐπίστασθαι µόνον, ὡς ἐξ ἀρχῆς προγνῶναι τὸ σχῆμα 

τῆςὃ ιαίτης, ὡς πρὺς χρόνιον νύσηµα καιαστήσασθαι, αλλὰ 

καὶ εἴτὲ χειμώνος, εἴτὲ ἔαρος, εἴτε θέρους, είτε φΏινοπώ- 

ρου συνέβη τὴν αρχὴν ταύτην γενέσθαι, προσεπισκοπεῖ- 

σθαι χρὴ γινώσκοντας ὅτι οἱ μὲν Θερινοὶ τεταρταῖου, (936) 

ὡς τὰ πολλὰ γίνονται βραχέες, οἳ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ 

καὶ μᾶλλον οἳ πρὸς τὸν χέιμωνα συνάπτοντες. ταῦτα γὰρ 
ἐν τοῖς ἑξῆς αὐτὸς ἡμᾶς διδάξει. καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ τρι- 

Ἰαπομο]α εἰ επἹργεπια εἰ ρ]ΐ]ου [ει ἴαῦδεο ἁῑπιπγηϊ, 

Ῥ]ευγ]ιάϊ αιάάεπι εἰ ρὐτου](141 [6γῖο 4 ποφιιθ ἀῑο Ρ]δγαπι- 

Ύἷε ποεείΠοπες ΠΗΠΕ, γεηἰγὶ απ[επι εί Ἱιεραίῖς επιργεπια!1 

εἰ ἰαυῖ απο[άῖε πιαβῖδηαε ποοία. Ῥρ]εηῖοί Υετο εί οπι- 

ὨΙΠΟ ππε]απο]ο]]οῖθ (παγίο 4ποάπε ἀἱε, Οτοά απίεπι αἆ- 

ἀῑίαπι «[ι ει αππὶ ἵεπιροτα, αἲ Ρργαεά]οεία γε]αίίοηεπι Ἰιαβεῖ, 

Ἐεηίῖπα εἰ πιοτδὶ οοπ/[αἱίοπες ϱἱ αοοε[ῇοπε5 αΠΠΙ {ΕΠΙΡΟ-- 

11Ρ16 πα ΟΙΠΙ ΠΙΟΥΡΟ ρο[ιπί Ιπά]σατ,. ἨΝοι επῖίπ Ίοο 

Ἰαπίήπα [οἴγε απαγίαπαπι εο ἀῑε Ιπνα[[[ε [ας Εαεγῖῖ, πί αὐ 

1119 ΡΓονΙάεαπηας Ἰπ[πεπάαπαι ε[[ε νἰοίι {ογπιαπι, ἵαι- 

αὐαπι αἀγετί[ας ππογβιπι ἀἰμίαγηαπι, γΥετάπι εἰῖαπι 8η 

Ἠ]επιε απἲ νετε, απ αεβαίε νε] απίπΙπΠπο Ίαπο {εβγεπι εχ-' 

ογζἵππι {[εοῖ[ζε οοπι]ρεγ]ῖ, εο5 Ρτο[ρίοετε ορογίεί αὶ πΠο- 

γετ]ηί αε[ίνας αιατίαπας οιῖάεπα αἲ ΡΙεγάπιᾳπε Ῥτεγες ε[Τε, 

ΔΗ{ΗΠηΠαΙες Υετο Ίοηρας εἴ πιασὶς ᾳαε Ἠίεπιεπι αἰἰηριπί. 

Ἠαεο επῖπ 1 ΓεηπεηΙρις 1ρ[ε πο εἀοοίωτιαθ εἴ. Θἷπ 

6ΑΙΙΕΝΌ8Β ΤΟΜ. ΧΝΙΙ. ΡΛΗ6 Τῖε ΒΡΕ 
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Εά. Ον, ΙΧ. [14.1 Εά. Ῥα[. Ύ. (900.) 
ταῖος πυρετὸς, έστι όν καὶ ἄλλως ακυνρίσμρος αλλ" ἐν 

Θέρει πολὺ μᾶλλον περ ἐν τῷ χειμῶιι. καὶ τῶν ἄλλων 

δὴ ἑκάστων νοσημάτων τάχος μὲν τὸ θΘέρος, βραδυτῆτα δὲ 

ὃ χειμων προστίθησιν. αλλὰ καὶ οἱ παροξυσμοὶ διὼ τρί- 
της μὲν τοὐπίπαν ἐν Θέρει, διὰ τετάρτης ὃ᾽ ἐν φθινοπώρῳ, 
καθ’ ἑκαστην ὃ᾽ ἡμέραν ἢ νύχτα χειμώῶνος. ὡς ὃ᾽ ἐπὶ τῶν 

ὡρῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν κράσεων ἄνάλογον ἔχει, περὶ ὧν 
3 . ον ε ε / .... / 3 Ν 3 -” 

καὶ αὐτὸς ὁ ᾿/πποκράτης διεξῆλθε πολλάκις, οὐ μὴν ἐντα-- 
θά γε εἶπεν ἐπιτρέψας ἡμῖν, ἐξ ἑνὸς ἀναμνησθῆναι περὶ 
τῶν ἄλλων. ὃἃ γαρ. ἡ θερινὴ ὧρα, ταῦτα καὶ ἡ κρᾶσις τοῦ 

νοσοῦντος, εἰ φύσει ερμοτέρα καὶ ξηροτέρα ᾖ καὶ ἡλικία 
εὲ ἀκμάζουσα καὶ τὸ χωρίον, εἰ Οερμὸν καὶ ξηρὸν συνὲν- 

δείξεταυ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα δηλονότι καὶ τὰ ἔθη τὰ ὁμοίων 
ἔχοντα καὶ Ἡ παροῦσα κατάστασις τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς 
»/ ουν ΄ ς.. -ν ν Γ... «/ η ν ο ᾽ 
αέρος, ὑπὲρ ὧν ἑξῆς διδαξευ. οὕτως δὲ καὶ ὅσα περὶ φῦι- 

»- ., Π αν, 

νοπωρινῆς ὧρας εἴς τε κατάστασιν νοδήµατος καὶ εἰς ἄν- 

ταπὀδοσιν παροξυσμών ἐλαμβάνετο, ταῦτα καὶ περὶ τῆς τοῦ 

εἰίαπα {εγίίαπα Γεργῖς, οοί α]ϊοφιΙπ οε]ογῖς {Π. Ἰιάϊοα(1ουί», 

αε[ιαῖε Ιππι6Π. «παπα Ἠίθπιο σο]εγ]ογῖς ε{ι. Αἴφαε οειεγῖς 

ααἱριιδᾳμο μηογρῖς αε[ίας οε]εγ][αίεια, εις ἰαταἰία[επι θᾱ- 

ἀῑι. Θεά εἰ αοοεβιοπῖς ἴθηῖο 4ποφαε ἀῑε ἵπ απῖνογ[απα 

ρεν αο[αίοπι, αιαγίο ϱρες απἰαπππτιπα, Ρες πιει βηρα]18 

άἱερας απἱ ποοίῖρας Παπί,. Οποιπαζπιούσιι απίοιι ΤΠ απΠΙ 

επιρεβαίἴρας, [ο 6ἱ {π ἴθπιρεταπιεη [1 Πίος [ο τος ]1α-- 

Ῥεί, ἆς αμ ρα εἰ 1ρ[ε Ηϊρροσταίες [αθρο ἀῑεγιξ, πο 

πιο Ἰήο αμἰάφπαπι ρτοπαπἰ]αντί, απ ἐκ ππο οείετα Υθ- 

οοιζαγῖ πορῖς οοποε[Ἰθγί, Όσα οηίπι αε[Ίνα ἱεπρείας, 

εαεπα εἰ αεργοίαπΙῖριας {οππρεναιπθη ία, Π παϊυτα οα]άἴας 

εἵ [ιοοῖας αεχ[ερί; οαίεπι αἱ αεία { νίσεαϊ; εαφεπι εἴ 

Ίουις {1 οα]ίάας ἄῑ εί βοοις, [πια] Πάἰσαβριαπῖ, Ὑἱίαο 4πο- 

φας Ἱπβηπία εἰ οομ[αθίιἀίπες εοἀεπι µιοάο [ο Παβεπίος εἰ 

Ργαείεις αθνῖ πο οἰχομπη[ίαπῖς [αίις Ἱπάϊοαραμί, ἆε αιῖ- 

Ῥμδ Ρο[ίεα ἀοοεΡί, ῥΘίο δεί ᾳπαεσοπαε 4 απ απιπα 1 [επι 

Ρε[βαία Ιμάῑοία μπα αἆ πιονρί οοπβΠαἱ{οπεια Ῥγονιάεπάαπι, 

ίππα αᾱ αοοεβιοπαπα. τεοιριοοα[ἰοηθειι [απιεβραπίας: θΔάθπα 
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Εὰ. Οἶνατι, ΤΧ. [18.1 Ἐ, Βα[. Ὑ. (326.) 
κάµνοντος ἡλικίας καὶ φίσεως ἐπιτηδευμάτων τὲ καὶ ἐθῶν 
καὶ τῆς χώρας, ἐν ᾖ νοσεῖ,. καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος ἔπι- 

δηµούσης κράσεως οἷόν τέ ἐστι λαβεῖν. ἐκ μὲν δὴ τούτων 

εὔδηλον ὅτι τήν τὲ κατάστασιν τοῦ νγοσήµατος καὶ τοὺς 

παρυξυσμοὺς γνωσόμεθα, τὴν μὲν καταστασιν, εἰ κάτοξυ 
εἴη τὸ νύσημα ϱ Ἰθόνιον, ὕπερ καὶ εἰς τὴν τῆς ἁκμῆς 

πρύγνωσιν ἀναγκαῖὸν ἐστι, τοὺς δὲ παροξυσμοὺς, εἰ διὰ 

τρίτης ἢ διὼ τετάρτης ἢ καθ ἑκάστην ἡμέραν ἤ τινι τῆς 

ἡμέρας ἡἢ τῆς νυκεὸς εἰσβάλλουσιν ὥρῃ. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ τε- 
λευτῇ τοῦ αφορισμοῦ }εγραμμένον ἐφεξῆς ἴδωμεν, εἰ τῶν 

αιιῶν τούτων ὧν εἰθήκαμεν ἐπίδειξιν ποιεῖται. λέγει μὲν 
γὰρ ὁ “Γπποκράτης οὕτω. -καὶ αἳ τῶν περιόδων πρὸς αλλή- 

λας ἐπιδόσιες, ἦν τὲ καθ ἡμέρην ἤν τὲ παρ ἡμέρην, ᾖν 

τε καὶ διὼ πλείονος χρόνου γίγνωνται. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτι ἔπι- 
δόσεις τῶν περιόδων τὰς αὐξήσεις λέγει τῶν κατ αὐτας 

παροξυσμών, αἴἵτινες ὅτι τὀν τὲ χρόνον τῆς αὐξήσέεως τοῦ 

φοσήματος ἐπιδείκνυνται καὶ τὴν προθεσμίαν τῆς μὲλλούσης 

ακμης. ἐνθάδε ἂν μαλιστα µάθοις, ἐπίδοσις δευτέρου 

εἰ ἆε αερτοίαπ{19 αθίαἰε αίηιε παίητα, νῖῖαε Ιπ[Ια{1ς, οοἵι- 

Γαοἱαά πρι εἴ τεβίοµε, μρὶί αεστοίαί εἰ ρναε[επῖ αδγῖβ 

απιρ[οη [5 {ειηρεγαίίοηε [Ππιεγε ροαπ!ς. Ἐκ Ἰς Ισίέατ 

οοπ[ίαί αποά εἰ πιοιρῖ οοπ [Πα 1ο ΘΙὰ οί αεοε[Ίοῃος οὐ6- 

πο[σοθιηιις οοη [Πα ήοπεπα απ]άεπαι, { πιοχδιις Γιογῖί Ρετ- 

βοιί5 απ ἀἰπίαγπαςδ, απο εἰἶαπη αἆ ν]σογί5 Ργον]ἀ επ [ἶαπι 

πεοε[ἹανΊαπα ο[, αοεε[Ποηες νενο, 4π ἱεγίίο ααπὶ ᾳπαγίο ἀῑθ 

αυὐἲ Πησα]1 ἀῑεδιις ααἲ ϱµα ἀῑεὶ αι ποο(ἶ8 Ίχογα [πι Ἱπ- 

να[υγαε. Ομοά. απίεπι αἆ αρίοιῖ[ηῖ ῄποπι Γοπιρίαπι ει, 

ἀείπςεῃςδ εκαιΙΠεΠΙΦ, απ εογµπι Ιρίογαπι αἴπαε ἀῑχίπιας 

{αοἷαί ἀεο]αγαίίοπεπι,  Πία παιπᾳαθ ρτοπαπ αντ Ηιρροοτα-- 

165: αο [μεεεάεπίες Ἠπρίοεπι μεγιοάογωπι γΥεεϊργοσαιίοπες, 

ᾖνε φιιοεαἰα, [ινε αἰιεγπῖς ἄἰεθως, [νε εἰἶαπι ρεγ ππα]ογα 

ἰπιεγυαίία ᾖαπι. Οοημβαί αμίεπ ἀρίαπι Ῥεγ Ῥεγίοάσγαπι 

τεο]ργοσα!{οπεΒ, αοεε[Ποπαπι ϱ1άε 1 1ρῇ5 ενεη]αΠέ 1ΙΠ0Γ6- 

πιεπία ΙΠΙε]Ιρετο, Ύϱπααο ἔπια Ιπογεπιεηία ΠπιοτΡὶ Τεπιραδ 

τω. Γαατί νὶδοχῖς ρταεβπαπι ἀῑεπι ο[ιεπάαπξ, Ηϊπο αιι- 

ἴεπι Ρταεοίριιο ἀῑάίσεις, [εοιπᾶας αοοεβιομί αἆ ρτιόγεπι 

Ρο 9 
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Ἐά. Οἶατι, ΤΧ. (18. 19.] ΓΕ. Βα[. Ῥ. (9906.) 
παροξυσμοῦ πρὸς τὸν πρότερον ἐν τρισὶ τούτοις ὁρᾶται, τῇ 
ὥρα τῇ παροξυντικῇ, τῷ µήκει τοῦ. παροξυσμοῦ καὶ τῷ µε- 

γέθει. διοίσευ ὃ᾽ οὐδὲν, οὐδ᾽ εἰ σφοδρότητα λέγοιο. ἄμφω 
γὰρ συνήθη τοῖς ἰατροῖς ἐστι τὸ ὀνόματα καὶ κατὰ τοῦ 

αὐτοῦ πράγματος ἐπιφέρουσιν αὐτα πολλάκις, ῥἐνίοτε μὲν 
μείζονα φάσκοντες τὸν πυρετὸν γεγονέναυ τοῦ πρόσθεν, ἐνίοτε 

δὲ σφοδρότερον. ἐνδέχεται δὲ τὸν σφοδρότερον τοῦτον πυρε- 
πὸν ἤτου [19] τὰς ἴσας τῷ πρὀσθεν ὥρας κατασχεῖν 
ἐλάσσους ἢ πλείους, ὅπερ οὐ μέγεθος ἢ σφοδρὀτης, αλλὰ 

μῆκος ἔσται παροξυσμοῦ. παροξυσμὸν δὲ ἀκούειν σε χρὴ 
νῦν τὸ χεῖρον µόριον τῆς ὕλης περιόδου τὸ απὸ τῆς πρώ- 
της εἰσβολῆς ἄχρι τῆς ἀκμῆς, ὥσπερ γε τὸ ὑπόλοιπον τὸ 

τῆς παρακμῆς ἄμεινον. ἐπειδὰν οὖν ὁ παροξυσμὸς εἴτε διὰ 
τρίτης ἢ διὼ τετάρτής, εἴτε καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν γινόμὲ- 

νος προλαμβάνη τὴν ἀναλογίαν καὶ προλαβὼν ἐπὶ πλείονα 
χθόνον ἐκταθῇ, μετὰ τοῦ καὶ σφοδρότερον γενέσθαι, σαφὴς 
μὲν ἡ αὔξησις τοῦ νοσήµατοςν εἰ ὁπόσον δὲ αὔξεταυ τὸ 

ΙΠογθιπεηῖπι 6 1Π ἴχίριις οοπ[ρ]οΙ, Ίοτα απα Ἱποερῖί 4ς- 

οείπο, Ἰοπβίιπάϊπε ασοε[ιοπῖς εἰ πιαση]ἰπάϊπο. ΝΙΗΙ αα- 
ἴοπι ἀποτί, { 1π νεμεπιεπίῖα ἀἰκεγῖδ: αΠΙΡΟ Παπιαπε Πο- 

πιῖπα Πυβίαΐία [απῖ πιοφ]οί, ααὶ ϱἳ ϱρτο τε εαζεπι 1ρί8 

πιιι]ἐοίῖος αΠεγαπί; «μπα Πά]ογειη Ππίογάμπι ΓεῦγεπΙ ρταθ- 

οεἀεπία, 1πίοτάυπι νολοπιεπίίοχεπι εχ/[ιι[]α ἀῑσοαπί. Όοι- 

οε[Ιαπι ο[ῖ αιίεπι απο {εῦτει νεμεπεπἰϊίοτεπι απί αειᾶ- 

165 Ἰογαδ οµπι ργαεοεἀεπίο οΡίίπετε απί Ρραμοῖογθο αι 

Ῥ]ωχες, ο1ιαο Ἰοπσίίπάο επί ρατοκγ[ηῖ, ποπ ππαρηάο 

[οι νε]λεπιθπίῖα. Ῥεγ αοοθῇΙοπ6πι απίεπι {ο πιπο ἀείεγίο- 

τε υπΙνετῇ οἰτου]ίαδ ῥρατίεπα ΙΠίε]]]ρετε οροχϊεῖ, 4αθ 8 

Ῥτίπιο αη[α]ίμ α[αιο αἆ νίρογεπι εχἰεπάίασ, ααεπιαάπιο- 

ἆαπι 1πάε ἀεο]ϊπαίίοποπα, τε]ίφααπῃ ρεγ]οάί Ῥαγίειι πηε]Ιο-- 

χοπ. Όπαπι Ιίαηπε ραγοκγίωιι ᾖνο {εγο, νε απατίο 

4ποᾳμθ ἀῑε, ῄνα αιοἰῖάϊε Παί, ΡΓορογίΙοπεΙα απἰοιρανετῖ!, 

εαπο απἰΙοιριίαἰα 1π Ἰοηρίαδ ἱεπρας ρτοάμοίας ππ]ίοφαθ 

νο]επιοπί]ος «{αοίις {αεγῖῖ, πα ππαπ]Γεβαπι οτί πιογβί ἵπ- 

ογεποηίαπα, απῖ φμαπίααι ποχεγετ]ξ, αππε Ππρα]α τοιι]]- 
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Εά, Οµατί, ΤΧ. [10.1] Ἐά. Βαῇ[, Ύ. (226.) 
καθ᾽ ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἐνδείξεται. ὁ μὲν γὰρ πλείονά 
τὸ χρόνον προλαμβάνων καὶ πλείονα παροξύνων καὶ πολλῷ 
σφοδρότερον ἀξιόλογον μὲν ἐνδείξεται τὴν αὔξησιν, ταχεῖάν 
τὲ τοῦ νοσήµατος τὴν κίνησιν, ἐγγὺς δὲ τὴν ἅἁκμήν. οὐ 

γὰρ ἐνδέχεται µεγάλας προσθήκας λαμβανόντων τῶν παρο- 
ἑυσμῶν μὴ οὐχ ὑπόγνον ἔσεσθαι τὴν ακμὴν, ὁ ὃ᾽ ἐναντίος 

παροξυσμος ὁ µικρᾶς δηλονότο τὰς προσθήκας ποιοίµενος 

ἑκάστου τῶν εἰρημένων, ὅσον ἐπὶ τούτῳ τὴν αἀκμὴν ἐπιδεί- 

ἔεται ποθῥωτέραν ᾖενήσεσθαυ. τοῦτο οὖν αὐτὸ διὰ τῆς 
τῶν περιόδων ἐπιδύσεως µαθησόμεθα τοῦ στοχάσασθαυ 
μετὰ πύσον ἔσται χρόνον ἡ ἀκμὴ τοῦ νοσήµατος, ἔτι τὲ 

τὴν ἀκριβῆ προθεσµίαν τῆς εἰσβολῆς τοῦ παροξυσμοῦ. χρή- 
σιµον δὲ τὸ μὲν πρότερον εἰς τὸ καταστήσασδαι τὴν ἰδέαν 

τῆς καθόλου διαίτης, τὸ δὲ δεύτερον εἰς τοὺς κατὰ µέρος 

καιροὺς τῶν τροφών, ὦν ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ προὔῦκειτο διδάξαυ 

τοὺς σκοπούς. ὅτι δὲ περἰοδον καλεῖ τὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὁ- 
µοίαν ἐπάνοδον εὔδηλον δή που παντί. ἀλλὼ καὶ τοῖσιν 

116, Ιπάϊοαραπί. Ουσὶ παπηᾳπε ραΓοχγ/πιας πια]οτί ΙοΠΙΡΟΓΕ 

αη]οϊρανετ]ί αο ἀῑπίϊα εχησεγβαηάο ἀπτανετίιί πιυ]ίαφπε 

νε]μεπιεηί]ας νεχανετῖξ, εΠβαία ἀἱσπαπι Ἱποτεπιεπίηπα εἰ 66” 

Ίετεπι πιονΏί πιοίαπα ε[ἴε εἰ ἵπ Ρτοχίπιο νῖσοτεπι {αἰαγιιπι 

ἀεπιοπβχαβίε, Άοπ επῖπι ΡτοραΡί]ε 6Π πιαρπα 1ΠογεππεΏίᾶ 

Γα[οιριεπίῖρας Ρατοχγ/[αις Ῥτοκίηαπι πΙπίπιο {οτοθ 1Πο0Γθ- 

πηεπίαπι.  Οοπίτατῖπθ αμίεπι ρατοχαγ/ηας, απ ΠΙΠΙΤΙΠΙ 

Ρατνα {αοἷαί Ἱπογεπιεηία, ΕΟΤΗΙΠΠ Ύπαε ἀἰκίπιας, απαπίαια 

αἆ Ἰοο αἰ[]πεί, Ἰοπρῖας αὈίοτε νίσοτεπι ο[ιεπάει, Ἠοο 

Ἱριίας {ρ[απι οκ οἰγοπιίαμπα Ιπογεπιεπίο ἀϊ[οεπιας, οοπ]εοῖιι-- 

ταπι ΠΙΠΙΙΓΗΠΩ {α0εΤΕ, απαπίο Ρο[ῖ {επιρογθ πιοχὈῖ Πί Γατι- 

τη γ]ρος, πο Ῥταείετεα οετίαπι εἰ ριαεβη]ίαπι ἠπναβοπῖ5 

Ῥατοκγ(πηῖ Ἠοτᾶπι {επεβίπιας. Οοπάιμοῖί αμίεπα Ῥγίπηα απ]- 

ἀεπι οοση]ο αἆ υπ]νετ[απη γ]είας ταμοπ]ς Ἰάεαπι οοΠβΙ- 

{μεπάαπι; [εομπάα Υετο αἆ Πηρα]α οἴδογαπι εχμϊρεπάογιπα 

ἔεπιροτα, αΠοχάπα ΙπΙοαίίοπε ἆοοεγε αἳὐ Ἱπῆῖο 1Ρῇ εγαί 

Ῥτοροβίαπι. ΘΟποά αμίεπ ρεγίοάυια νοσεί εοάειω [ππῖ]επι 

πεζἰίμπα ομ1ν19 [απο ἸΗποϊε[οί. δεὰ εἰ εκ Ρο[ίεα Γαραρρᾶ- 
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ἐπιφαινομένοισίν φησι τεκµαίρεσθαυ χρῆναι, περί τὲ τοῦ 

παροξυσμοῦ καὶ τῆς καταστάσεως ὕλου τοῦ νοσήµατος. εἴτε 

δὲ συμπτώματα καλεῖν εἴτὲ σηµεῖα βούλοιτο ταῦτα τὰ ἐἔπι- 

φαινόμενα διήνέγκεν οὐδέν. ΄. ἀλλ ἐκεῖνο γινώσκειν ὑπὲρ 

ἁπάντων τῶν συμπτωμάτων τὲ καὶ σημείων ἄμεινον ὥς τὰ 

μὲν αὐτῶν ἐστι παθογνωμονικὰ, τὰ δὲ συνεδρεύοντα, τὰ δὲ 

κρίσιμα, τὰ δὲ πέψεως, ἔνια δὲ ἀπεψίας, καὶ τὰ μὲν σω- 

τηρίας, ἄλλα δὲ ὀλέθρου δηλωτικά. τὰ μὲν οὖν παθογνω- 

μονικὰ δυνεισβαλλει τῷ νοσήµατι, τὰ δὲ συνεδρεύοντα πο- 

τὲ μὲν συνεισβάλλει, ποτὲ ὃ᾽ ἐπιγίνεαι, ποτὲ οὐδ᾽ ὅλως 
ῥίνέται" οὐ γὰρ ἀχώριστά ἐστι τοῦ νοσήµατος, οὐδὲ τὴν 
οὐσίαν αὐτοῦ συγίστησιν, ἀλλὰ τὰς οἰκείας ἐργάζεται δια- 

φορά. τὰ δὲ ὑφ "/πποκράτους ὀνομαξόμένα κρίσιμα συµ-- 

πτώματα τῇ μὲν ἀκριβῶς πρώτη τῶν νοσημάτων αρχῇ 

συνεισβάλλειν οὐ πέφυκε, ταῖς ὃ᾽ ἄλλαις δύο πέφυκε, περὶ 

ὧν ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ. πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ἐν ταύταις, αλλ’ 
3 ο 3 - . ” , ΄ 

ἓν ταῖς αναβασεσιν ἡ ἁπμαῖς τῶν νοσήµματων ἐπιφαίνεταυ. 

τοηί]Ριι αἲξ οοπ]εοίιγαπό πα ε[[ο ἴππι ἆς ρατοχγ/πιο ἴππα 

496 ἰοἱΐις πιοτΡί οοΠ[Π{{1οπΠς8, Ῥϊνο απίεπι αφ] [γπι- 

Ῥίοπιαία, [νο [σπα νε]ί Ἰαεο πιοχ [αραρρατεπίϊῖα νοσατε, 

η 11]. ΠΠ[οτεγῃ. Φος Π]]ιὰ ἆε οπιπίβιας πι [γιπρίοπια]ς 

ἴαπα. Ποπίς. Παίπετο ρτας[[εγίί,  εοταπι Πποπηι]]α απῖ- 

ἆθιη ε[Γε ραι]οσποπιποῖσα ἵν 6. α[εοῖας ΙπάΙοαηί ία”: ᾳπαθάαπα 

νογο α[ιἀεπίία, αἰία ἀεογοίοτία, α]ία οοσἰϊοπί6, ποππ]]α 
ογιιατίαί1δ, Ί]α εἰ [α]μ{15, Ίιαες ἀεπίηιο Ρεγη]οῖεϊ 1Πάΐσα-- 

Ίνα. Επίπινθτο ραλοσποπιοπῖσα οα]ἆεπα "πα ΟΠΠ ΠΙΟΙΡΟ 

Ἰπναἁ ση! α[Πἀθπ[ῖα νογο Ιπίεγάαπι Επ] οαι ΠΙΟΥΡΟ Ἱπ-- 

ναάυπῖ, ἀπίετάαπα Γαρογγεπῖαπί, ΠΟΠΠΙΠΟΙΑΙΑ ΟΠΙΠΙΠΟ 

εἴἴαπα αΏ[απί: ΠΟΠ 6ΠΙΠΙ ἃ ΠΙΟΥΡΟ Γ[αηί Ἱπ[εραναδ]]ία, Ἠθ- 

ᾳἩε εις ε[επίῖαπι οοπβ (απῖ, Γεὰ ρτορτίας ο[βοείαηε ἁ1[- 

Γεγεη!ϊα5. Όωαες Υεγο αὐ Πἱρροοσγαίε οτἴπια εἰ α Γιαμηῖς 

ἀοογείογία [γιηρίοπιαία ποπιϊπαπίαν, Ρίαπε οπἶάσπα ῥείαιο - 

ΙΠΟΥ ΡΟΣΙ 1ΠΙ {1ο Επι]. Ἱπναάςιο ΠΙΙΠΙΠΕ [οἱεπί, [εδ οιΠι 

ἀποβιι αἱ] οοπ/[ιενεταπί, ἀο αι ῆρας ρα]α]άπαπ Ῥοβεα ἆἷ- 

ΟΔΠ1. «Όδβερθ ΥΕΓΟ ΠΟΠ 1π Ἠΐδ, {[οά πιοχβοτα 1πουεπαθη{18 
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τὰ δὲ τῆς πέψεως σηµεία συνεισβάλλευ μὲν οὐδὲ ταῦτα οὐ- 
δέποτε τῇ πρώτη τοῦ νοσήµατος ἀρχῇ, περιορίζει δὲ τὴν 
ὡς µέρος αρχῆν ὅλης τῆς νόσου. τὰ δὲ τῆς ἀπεψίας συν- 

εισβάλλει μὲν τῇ πρώτη τοῦ νοσήµατος ἀρχῇ καὶ μετὰ ταῦθ’ 
ὕστερόν ἐστιν ὅτε γίνεται, καθάώπερ γε καὶ τῷ τοῦ Θανάτου. 
καὶ γὰρ καὶ τούτων 3 γέγεσις ἐξ ὑστέρου τῆς [20] τοῦ 
φοσήµατος ἀρχῆς. νοσήµατος δὲ ἀρχὴν, ὡς ἐδιδάξαμεν ἐν 

τοῖς περὶ κρίσεων ὑπομνήμασι, τήν τὸ πρώτην εἰσβολὴν 

απλάτη προσαγορεύοµεν καὶ τὴν ὡς µέρος ὕλου τοῦ νοσή- 

µατος ὅταν εἰς ἀρχῆν, ἀνάῤασίν τὲ καὶ ἀκμὴν καὶ παρακμὴν 

τέµνηταυ καὶ τὴν ἄχρυ τῆς τρίιης ἡμέρας ἐκτεινομένην. ἔδι- 

δάξαμεν δὲ καὶ τὰς τῶν εἰρήμένων ἁπάντων συμπτωμάτων 

δυνάμεις ἐν ἐκείνῃ τῇ πραγματεία, μετ τοῦ καὶ τὰς 

ἀναγκαίας εἰς τοῦτο τῶν {πποκράτους ἐξηγήσασθαι ῥήσέων, 

ἀλλὰ καὶ νῦν ὡς ἐν ἐπιτομῆ λεχθήσεται καὶ περὶ αὐτῶν. 

ὕστις ὃ᾽ ἂν ἐθέλῃ περὶ ταῦτα τὴν ὕλην τέχνην {πποκρα- 

τους ἐκμαῦθεῖν, ἐπ ἐκείνην ἀφικνείσθω τὴν πραγµατείαν. 

τοῖς οὖν ἐπιφαινομένοις τἐκμαίρεσθαι συμβουλεύει περὶ τῆς 

ααί νὶσοτίραςθ ἀείποερς [αβαρρατεπί. Ῥίΐσπα ΥΕΓΟ οοςΙΙοΠΙ8 

{πια] ααἶάεπι εἰ Ἠαθο ΠΠ Παπ ΡΓΙΠΙΟ΄ πηοτΡΙ Ῥτιποῖριο αᾱ- 

οταπίας, Γεὰ 1]]λαά ρτϊποιρίαπι, φπος Ρας ε[ὶ {οίῖας πιογβ!, 

{ογπηπαςί. Βίδπα νεχο οτιΚ1ίαΙῖδ οπη ΡτΙπιο πποτβῖ ΡΓΙπ- 

οἴρῖο Ιηγαάυπ{ ασ Ππίετάυπη ρο[εα ἵαπάεια αρρατεηί, αάεπι- 

αἀπιοάμπι εἰ ποτ] πρπα. Εἰσπῖπι εἰ Πογαπι ογία5 πιοχρί 

Ρτιποῖρίαπα ΓαῬ[Γεαιασς πιοΥρί αμίεπα ῥτποιρίαπη, αἱ Ίη 

οοπιπιεπἰαγ]5 ἆθ οτ][ιρας ἀοοπίπιαδ, πι Ρεϊσιάπα εἶας 1-- 

Γαἰίαπα. Π]αιαρί]επι αρρε]]απιυς, απ 1 οαποά ἵαπαπαπι 

{οῦμ5 πιοτυῖ ρατς ει, απ 1π Ργιηοιρίαπα, ΙΠΟΓΘΠΙΕΠΗΙΗΗ, 

Παἴππι εἰ ἀεο[μαίοπεπα ἀῑνιάτίαςς πα Παπά αιοά αἆ {ες- 

επι υ{αιε ἀἴεπι εχἰειάἰίητ. Θεά εἰ οοἀεπι Ιπ ορεγθ 

οπιπῖηπα ΓΥπρίοπιαίαπαι οπαμίαίες ἀοοιμΙπιαδ, οπι Ππίεγ- 

Ργείαϊίοπε αἆ 1 πεοε[ητίαγαπι Ηἱρροογα[ῖ ἀῑοιίοπαπι αἲ- - 

]εοία, νεγάπι Ἠππο ϱ1ποφιε ἴαηπφιαπι Ρτο οοπρεΠᾷϊο ἆθ 

1ρῇ9 ἀἰοείυχ, ΟΙο ης νενο ἆά6 5 (οίαπι Πιρροογα!ῖς 

αγίοπι ρεγά[οετε νε], 15 αἆ Ί]]απι [ε εοη{εταξ ἰτασία[ῖο- 

πεπι, (Οοπ/{αί αρίατ εκ [αραρρατονίίδας θε πΠῖνεΓ[ο πποτβὶ 
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ὅλης καταστάσεως τοῦ νοσήµατος, εἴτ ἐξ αὐτῶν ἓν νόση- 
μιά τι προχειρισάµενος, φησὶν, οἷον ἐν πλευριτικοῖσιν πτύε- 
λον αὐτίκα ἣν ἐπιφαίγηται, ἀρχομένου μὲν βραχύνευ, ἣν δ᾽ 

ὕστερον ἐπιφαίνηται μηκύνει  µμµάθοις ὃ᾽ ἂν ὃ διδάσκευ 

σαφώς, εἴ σοι παραγράψαιµι τὰ ἐκ τοῦ τρίτου τῶν ἐπιδη- 

µίων ἐπὶ “ἀναξίωνος εἰρημένα τοῦ πλευριτικοῦ, καὶ τοῦτον 

δὲ αὐτὸν ἐξηγησάμην τὸν ἄθῥωστον ἓν τῷ πρωτῳ περὶ 
κρίσεων. ἔχευ δὲ “/πποκράτους ἤ ῥῆσις ὧδε' (2327) ἐν 
᾽4βδήροιαιν άναξίωνα ὃς κατέκειτο περὶ τὰς θρηικίας πύ-- 
λας, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε, πλευροῦ δεξιοῦ ὀδύνη συνεχἠς, 

ῥὴξ ξηρὰ οὐδ᾽ ἔπτυε τὰς πρώτας ἡμέρας, διψώδης, ἄγρυ- 

πνος, οὖρα δὲ εὔχροα πολλὰ λεπτα, ἆἕκτή παράληρος" εἰς 
δὲ τὰ Θερμάσματα οὐδὲν ἐνεδίδου. ἑβδόμη ἐπιπόνως, ὅ τε 
γὰρ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἵ τε πόὀνοι οὐ ξυνεδίδοσαν, αἵ τε 

βῆχες ἠνώχλεον, δὐσπνοός τὲ ᾖν. ὀγδόη ἀγκώνα ἔταμον, 

ἔθῥυε πολὺ οἷον ἔδει, ξυνέδωκαν οἱ πόνοι, αἳ μέντοι βῆχες 
ξηραὶ παρείποντο. ἑνδεκάτῃ ξυνέδωκαν οἳ πυρετοὶ, σμικρὰ 

Παίιπ οοπ]εοίαταπι 1Πίγα, ἀοϊπάε απο αιιοάαπι ΠΙΟΤΡΟ 1π 

πιεάΙαπα αἀάμοίο, εκεπιρ]ῖ οιαίῖα Ἱπ Ρρ]ειχ]οῖς, Ἱπααῖε, 

Ρε Ἰπ]μα [ραϊαπι βαϊπι αρραγεαί, πποτραπι Ῥτενίαϊς { 

νετο ροβονίας [αρεγνεπῖαί, ῥρτοδμοῖί. ῥῬεγ[ρίοιε νετο φποά 

ἀοοεί ἀῑάϊίσοενϊς, { ΠΡΙ εκ {εγίο ερΙἀεππΙοσαπα Ἠπο ἱγαῃς- 

1άἱογ]Π1, ᾳπαποθ ἆε Δπακίοπε- Ρ]ουγῖοο Ῥγοάίιάἰ Πιρροσγα- 

ἰ66, «41ιοπι αεργοίιπι 1π Ρεῖπιο θἰίαπι 4ε οιἶμραθ πιεα Ἰπ-- 

ἱετργείαίίοπε Ἰ]]αβγανι. ΘΦίο απϊεπι Ἠαβεί Πἱρροογαί[ῖ ᾱἷ-- 

οιο. «4ὐάετὶς άπαπίοπεπι, ομὶ αἆ ροτίαι Τμγασίας ἀεομπι-- 

δεῦαι, Γεῦτὶς αοµία ἴπναβε, ἰαιεγὶς ἀευιγὶ ἀοΐογ α[[ίαιως, 

ἓ[[ [ίοοα, πεφµε ῥγἰπαὶς ἀῑεδις επ/ογεαδαι;Σ [εἱεμίο[ις, 

ἔπ[οπιπίε; μγίπαε ρτοὺε εταπὶ οοἰογαίαει οορίο[ας, ἔεΠΜΕΦ 

Φεπίο ἀἱε ἀεἰγαρμίε; αἆ Γοιμς αμίειι οα]επίες πλ γεπῖ- 

ᾗε,  δεριίπιο ἄἱε ϱγαρίιμς λαδμῖές ἔμπι επί [εὐγὶς ὑπεσι- 

ἄεδαῖμγ, πεο ἄοἰογες γεπιίεδαπι εἲ μ[ες ἱπ[ε[αδαι αἰ[-- 

Ῥείΐεφιε [ρίχαδαι. Όοιανο /εοια ἵπ ομθίιο νεπαν εορἰο[ις 

[απρμΐς, φμαίεπι ἀεοεδαι, ε[[ιαίες ἀοίογες φιίάεπι γεπιίΓε- 

Τιὲν ἐμ[]ες (απιεπ αγίάαε εοπειαδαπω. Ὀπαάεείπιο γεπεῖ- 
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περὲ κεφαλὴν ἵδρωσεν. αἳ βῆχες καὶ τὰ ἀπὸ πνεύμονος 

ύγρά. ἑπτακαιδεκάτη ἤρξατο σμικρὰ πέπονα πτύειν. εἰκο- 
στῇ ἵδρωσεν, απύρετος ἐγένετο. μετὰ δὲ κρίσιν ἐκουφίσθη. 
διψωδης τε ἦν καὶ τῶν ἀπὸ πνεύµονος οὐ χρησταὶ αἱ κα- 

Θάρσιεο. εἰκοστῇ καὶ ἑβδύμη ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, ἔβησ- 
σεν, ἄνῆγε πέπονα πολλα. οὔροις ὃ᾽ ὑπόστασις πολλὴ λευ-- 

κὴ, ἄδιψος ἐγένετο, εὔπνους ὑπνοῖὶ. τριακοστῇ τε τετάρτη 
ἵδρωσε δι ὅλου, ἀπύρετος ἐκρίθη πάντη. οὗτος οὖν ὁ ἄνα- 
ξίων ἐξ ἀρχῆς μὲν ἦν πλευριτικὸς, οὐ μὴν ἐξ αρχής αἀπέ- 
πτυεν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἔτι αἱ βῆχες αὐ- 

τῷ ξηραὶ παρείποντο, ὡς φησιν “Ιπποκράτης. ὅθεν εἰκό- 

τως καὶ ἡᾖ τοῦ νοσήµατος ὕλου λύσις εἰς τὴν λδ' ἐξεταθη, 

καίτοι τῶν γε πλευριιικῶν ὡς τὸ πολλὼ τὴν εδ’ ὅρον ἐχόντων 
τῆς κρίσεως, εἰ δὲ καὶ μὴ ταύτην, ἀλλὰ πάντως γε τν 

εἰκοστήν. εἰ δὲ πρὸ τῆς γ ἡμέρας ἔπτυσεν, ἤτου περὶ τὴν ὅ' τῇ 

τὸν Θ΄ ἢ πάντως γε τήνια ἐκρίθη, κἂν εἰ κατ αὐτὴν γετὴν τρί- 

την ἤρξατο πτύειν, οὐκ ἂν ἐξωτέρω τῆς τὸ’ προύβη. συμβαίνευ 

Γεγιπε Γεῦγες: Ῥαγμπι εἶτεα εαρμι [μάανϊες εμ[]ες εἰ φιαε 

α Ρμίπιοπε εἀμεεδαπιμγ Ἱππίάα. Ἰεείπιο [εμείπο εοερίε 

Ῥαμσα εἰ εοπεοεῖα επ[ριετε; ἰευαιμς ε[ῇ. ᾖ{ίβε[πιο Γμᾶα- 

νε, Γεδτίς επρετςε Γαοιις. «Ῥο[ὲ οτί ἰευαιιν ε[, αο [ῖ- 

οµίο[ις εταξ, πεο γοδαε α ΡΙΙπΙΟΠε επριγβαιίοπες. δε- 

Ῥιίπιο εἰ οἱρε[ῖπιο γεάίε [εῦγίς, εμ[]νιε, «οπεοεια ππμίία 

εἀμαωῖε, αγπίς αά[ιῖε ππιείεμται [εαίππεπέμτη αἰδηπα; [είς εε[]α- 

Φε; [αεῖιε /ρίγαφϊίε, [οπηπµπα οερῖε. Πίβε[ιπιο φμαγῖο οὐ-- 

οτιο ρε μπίνετ[μπι «οτρµς [μάογε, Ῥτου/[µς [οἰμεμς [εῦτε 

]μάϊσαεις εβ. Ἠίο Ιβῖίατ Απαχίοη αἳ ἹΠπ]ῖο απ]άεπα Ῥ]ειι- 

τ1εῖους εγαῖ, ποῦ ἴαππεη αξ Ἱπ]]ο εχ[ριεβα!, [εά εἴῖα παπα 

οοίανο ἀῑε {π[[ες ῄοσαε σοπίἹπρεραπί, τί αἱ ΗἱρροοταίεῬ. 

Ώιιατε ἀεσεπίῖ ταϊῖοπε οίϊῖαπι {οίῖπδ πιοτΡΙ [ο]αῖο 1π ἱεῖ-- 

βεβπιαπι απατίηπα ἀῑεπι ρτοάποία εΒ, «παπι ἵαπιεα αἱ Ρ]α- 

παπι Ρ]6γ118 {επιῖππι ογἱ[εοῦ Ἠαμοαί ἀθοίπιαπη ϱ1αΓ-- 

{ππι, οοά { ποη Ίππο, [αἱίεπα ΟΠΙΠΙΙΟ νΙοεβΩΗΠΙ. ΘΟιιοά 

{ απίο (ετιίαπι ἀῑεπι αοχ[ραΤεῖ νεὶ οἶτοεα Γερπιαπι ααῖ 

ποπωπα απί [αἰίεπι απάεοίπαπα ἀῑεπι οκ οοπἰ1ρΙ[Πεί; 

εἰαπι[ῃ 1ρ[ο ἀῑο ἰετίο [ραετε οοερΗ[εί, πο α]ίγα ἀεοίπισπι 
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γὼρ ἐπὶ τῶν φλεγμονῶν ἁπασῶν, ὅσαυ μὴ καλύπτονιαι σκὲ- 

πάσµατυ πυκνῷ, παθάπερ αἱ κατὰ τὸ ἐκτὸς δέρµα, δεῖ- 

δροῦσθαί τινας ἐχώραρ, ἐν ἀργῇ  [ὅ11] μὲν λεπιοὺς, ἐς 

ὕστερον δὲ, εἰ πέττοιντο καὶ πρὸς τὸ βέλτιον ἔρχοιντο, πα- 
χυτέρους ' καὶ τούτων αὐτῶν τῶν παχυτέρων τοὺς μὲν ἧτ- 

τον, τοὺς δὲ μᾶλλον πεπέφδαι. ταῦτα κπὶ τῶν κατὼ τὸ 

στόµα΄ φλεγμονών ἁπασῶν έστι θεάσασθαι καᾳπὶ τῶν ὀφθαλ- 

μῶν. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ κωθ ἓν ὁὲιοῦν ἄλλο µόριον, ὅταν 
ἅμα τοῦ δέρματος ὅλου διαιρέσει, φλεγμαίνει το τῶν ἐἔνδον. 

καὶ γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων ἑλκῶν ἰχῶρες ἀποῤῥέουσιν οἵους 

εἶπον. ὅταν οὖν ποτὲ φλεγμονή τις ᾖ μετὸ τοσαύτης στὲ- 
γνώσεως, ὥς μηδὲν έξω αποχεῖν, ἀνάγκη δὐσπεπτόν τὲ καὶ 

χρονίαν. γενέσθαι ἐκείνην. κατὼ τοῦτον οὖν τὸν λόγον κάν 

ταῖς πλευρίτισιν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τὸ νόσημα φλεγμονή τις 

ἑπάρχει τῷ γένει, προσέχειν δεῖ τοῖς τῆς πέψεως σηµείοις- 

ἀπεπεοτάτη: μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἧς ὅλως οὐδὲν πτύεταυ. . δευτέραν 
ὃ᾽ ἔχευ τάξιν ἐφ᾽ ἦς ἰχῶρες λεπιοὶ, τρίτην ὃ᾽ ἐφ ἧς πα- 

; 

απασίαιΏ ἀΐεπι ῬτοσεΠμτεί, Δοοϊαϊς επἶπι οπαπίρας Ἱπ[απι-- 

ΥΩΒΙΙΟΠΙΡ18, 41άε ἀεΠ[ο ορετΙπιεηΙο Ποπ ἱεραπίμτ, πἲ πε 

εχίειπαπα ομίεπι οΡβάεπῖ, ᾳποθάαπι εχ[αάατὶ 1ο1οχες, 1π11ο 

{επιες5, Ῥο[ίεα { οοφπαπίασ εἰ αἆ πηε]ίας ρχοβοίαπί, ογα[- 

ῄοτος οἱ εκ Ιΐς 1ρῇς ετα[ιονίθας αμμοφάαπι ππαρῖδ, αιιοδάαπα 
πΙηις οοποοφιΠ. Αἴάε Ίαεο Ίπ οπΙπῖρας ο] οἱ οοπἱογάπα 

παπα ἰΙοπίρις 1οοί Ππίπονί, πθηαθ παῖηας 1Π. ᾳΠάοΠηΙιθ 

θα Ῥατίε, Μαπάο Ρατ αἰφπα Ππίεγίος βπηα]. οιπι οιχ15 

ἀῑνίβοπε ραίαν ἱήβαμηΠια[Ιοπθί!.  Εἰεπῖπι εκ Ἠ]αθπιοςἱ 

π]οεγίρις 1ομοινε Ία]ε Ῥτοβυιηί αᾳµαἱες Ῥργοίμ]. οἱ 

απάπάο {βίος αἰἴφια {παπί Ἰπ[απιπιαί]ο ομπι ἰαπία Πιθᾶ-- 

{αάπι οοαγοἰαίοπθ, πῖ ΠΜ] [οταν εΠαπάαίν, Ἰαπι ἔαπι 

ουσία ἀῑ[ίοίίεπι {πα ἀἰπίαγπαπι {ογθ πεοε[ε οα{ι,  ΠΗαο 

Ἱρ]ίαν ταιίοπο αἱ Ἱπ Ρ]ειγ]άθ, φπαπάοφι]άεπι εἰ Πο ΠλΟχ-- 

Ῥα9 ΡΙ]ερπιοπαπι (αοάἆαπι Ρεης εΠ, [σπα οοοιοπῖς απῖ-- 

ππαἀνετγίοπόα [αμί,  Οταςῆνπα Παπποθς ε[ι, ἵπ ᾳπα πμ] 

ΟΙΠΙΠΙΠΟ εχ[ριίασ, Γεοιπάμπα οταφτία[ῖς οτάϊπεπι ορΗποῖ, 

ἵπ ια 16μοΥθθ {εΠεβ; (ογήαπα ἵπ θα ογα[Ποχεδ, εἰ 41αΓ-- 
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χύτεροι καὶ τειάριην ἐφ ἧς εἰς τέλος ἐπέφθησαν. ἀλλ 

οὗτοι μὲν εἰ περὶ τρίτην ἢ δ' ἡμέραν ἐπιφανεῖεν, οὐκ ἔγχω- 
θεῖ, τῆς ἑβδόμης ἐξωτέρω προβῆναι τὸ νύσημα. πών δ᾽ 

ἄλλων ἕκαστον κατὰ τὸ τῆς πέψεως µέτρον αναγκαῖον ἀκο- 

λουθῆσαι τὸν χρόνον. ὥσπερ οὖν τελείας ἐστὶ γνώρισμα τὺ 

πτίελον πέψεως, ὅταν ᾖ λευκόν τὲ καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὸν, τῇ 
τὲ συστιάσει μήθ᾽ ὑπέρυγρον μήθ ὑπέρπαχυ, κατὼ Τὸν αὐ-- 

τὸν τρόπον ἀπὲψίαν ἐνδείκνυταυ παντελῆ τὸ μηδ᾽ ὅλως 

πτυὀµενον. εὲ δὲ πτύοιτο μὲν, ἀλλὼ καὶ λεπιὸν εἴη ἔτι, 
πέψέως ἀμυδρᾶς ἐστι σημεῖον. εὲ δὲ ἄκρατον εἴη ἢ ἔαν-- 

Φὸν ἢ πυθῥον, οὐκ ἀγαθόν. εἰ δὲ καὶ πελιδνὸν ἢ ἰῶδες ἢ 

μέλαν, ὀλεθριώτατον. διηρημένων οὖν ἡμῖν τῶν τὰ τῆς πέ-- 

Ψεως καὶ τῆς ἀπεψίας σημείων, ἔτε τὲ τρίιον ἐπ᾽ αὐτοῖς 

τών ὀλεθρίων, ἰστέον ὅτι τα μὲν τῆς πέψεως σημεῖα διὰ 

παντός ἐστιν ἀγαθὼ, λύσιν τοῦ νοσήµατος ἐνδεικνύμενα τα- 
χεῖαν, ὥσπερ γε καὶ τὸ τῶν ὀλεθρίων σημείων γένος, ὡς 

ἐν τάχει τὴν ἀπώλειαν ἐσεσθαυ τοῦ κάμνοντος προδηλοῖ. 

ἔππι {ποια Ρρεν[εοίε οοοΙῖ ερραγαειϊπί, ΑΙ Ἰ { οἶτοα 

{ετίσαι απί οπατίαπα {ΓαῬαρρατιεγ]Π Εν ποπ οοπ]ηδίί πιου-- 

Ῥαπι πίτα Γερίίράπα ἀῑεπα ῥγοβγεάΙ. 1ΙΠ αἰδ νετο πιονυῖς 

Πηρια]15, ῥτο εοε[οπῖ5 πιοὰο. Γεπηρογί ΠπἹε[αγαπη σου [εηιαῖ 

πεσε[ε εἴ,. Οπεπιαπιοάμαη. Ἰδίίαχ Γραίαπα ρογ[εοίαθ οο-- 

οἰἷομῖς βσηιπι ει, απμπι αἱραπι, Ίαενε εἰ αερα], ποφαθ 

ουπῃβεηπίία Ἠηληιῖς Ἠαπάααα, πεβιο Πἶπηϊς ογα[απα {αεγῖῖ, 

εοάεπι πιοᾷο ΙΠίερταπα΄ οτι Τίαίεια Ρτοςά1ξ, αιοά οππηΙο 

ποῦ εχ[ριωϊίαν. Οποά ΠΠ εκ[ρααίατ ααϊάεπα, [εὰ αἀ]αο 

ἰεπήε {1, Ἱπιρετεοίας οοο]οπῖδ βσπαπι εἴΠ, Αί ΠΠ ἵπι- 

Ροιπαϊχίαπα Γμεγ1{ νε] Πανιαπι νεὶ τιίαπι, Ἰαιά Ῥοπυπῃ. 

Οιιοά Α Πνιάαπι {αεί απἰ αεγαριποίαπα ααἲ αἰτάπ, Ῥει- 

πιοϊοβ/(Ἡπιι εκ]  Οσαύπ Ἱίαπε ποβῖς ἀιηοία βΠ 

ἴαπι. οοςί]ομῖ5 {πι οτπαίαἰΙ6 ῄσπα ασ [τασίσγθα” (ΘΥΗΙΗΗ 

εχἰ(Ια]ίαπι σεηας, [οιεπάμπα ε[ί οοοϊοηῖς βοπα Γεπηρου ε[[α 

Ῥοπα, τί 4.αε πογΡί {οποπεπα {ογο οε]ενεπι. ο[ιεπάαΠί, 

αμεπιαάπποάαπα εἰ εχ1(1α πα Πβηοτηπι σεηας αεστοίαπΏς 

Ἰαοίπγαπι οἴίαπι ΡτᾶΕΠΙΜΘΙάΧ6.  Αί οταάτία!1θ Πσιπα Αππίατ- 

. 
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τὰ δὲ τῆς ἀπεψίας σηµεῖα γρόνιον μὲν ἐξ ἀνάγκης προση- 
µαίνει τὸ νόσημα, τἐεθνήξεσθαι δὲ ἢ σωθήσεσθαι τὸν ἄν- 

Όρωπον, ὅσον μὲν ἐφ᾽ ἑαυιοῖς, οὐ δηλοι. προλογιζομένῳ 

δέ σοι τὴν ῥώμην τῆς δυνάμεως καὶ ταῦθ᾽ ὑπάρχευ προγι- 
γωσκειν. : ἄλλο δὲ γένος ἔστι σημείων, τῶν κρισίµων ὑπ 
αὐτοῦ προσαγορευοµέγων. ἰδρῶτες ὃ' ἐστὶ ταῦτα, αἱμορῥα- 

γίαυ τὲ καὶ ῥίγος καὶ γαστὴρ καταῤῥήξασα πολλὰ καὶ τις 
ἔμετος τοιοῦτος καὶ ἄλγημα κεφαλῆς ἐξαιφνίδιον ἢ δύσπνοια 

παράλογύς τε καὶ σφοδρὰ 3 καρδιωγμὸς ἤ τις ὑποχονδρίου 
σύντασις ἀνωδυνος, ἀγρυπνία τὲ σφοδρὰ καὶ παραφροσύνή 

καὶ νὺξ ἀλόγως δύσφορος καὶ παροξυσμὸς προληπτικὸς, ἀλλὰ 
καὶ δάκρυον ἀκούσιον ἓν απαθέσιν ὀφθαλμοῖς ἄνευ λύπης, 

ἐρευθός τε καὶ τὸ κάτω χεῖλος σειὀµενον, ἐνηλιωμένα καὶ 
σκοτεινὰ, ὀρφνώδη τὲ προφαινόµενα τῶν ὀφᾳθαλμῶν ἡἢ µαρ-΄ 

µαρυγαέ τινες ἢ μῆλον ἢ ῥὶς ἐξαίφνης ἐρυθρὰ γενόµενα καὶ 
παρωτίδες ἢ ὅλως αποστήµατος εἰς ἄρθρον τινὺς γένεσις. 

ταῦτά τὲ οὖν σύμπαντα καὶ πρὸς τούτοις ἄλλα πολλὰ τοι- 

πω αιῑάεπι οκ πεοε[Πίαίο πογραπα ροτιεπάσπῖ, {οᾖ, 

απαπίαπα 1ρῇ5. Ίπεβ, πει πιογίαταπι, ποια ενα[αγατι 

Ἱιοπιίησπι ἀεο]αγαπί. Ἅ᾿ΕΓΙΡΙ νετο ρτίαδ τοις υτίαπι εχ- 

ῬεμάεπίΙ οαἴῖαπι Πα Ἰοεί ῥΡταεοορπο[σετο. Αιά ε[ι ῄσπο- 

ΣΕΠ 66ΠΝ8, 41ο ἀεογείοτῖα αἳὐ 1ρίο ποπηϊπαμίασ, Ἠαες 

θὐίεπα [απί [Πάογεςς Παεπιοτγμαρίας, 1ΙΡΟΤΕΦ, οορίο[απι 

αἲνί ρτοβανίιπι αο [πι] νοπηϊίας εἳ τερεπίῖπις οαρ][]δ 

ἀο]οτ αιῖ [ρὶγαπάϊ ἀποι]ίας Ἱπορίπαία αο ΥεΠΜΕεΙΠεΠΘ αιιῖ 

σατάἱοσπαα5 απἲ απαεάαπα ἀπάο]επς ἵπ Ἠγροσβοπάγί]6 ο0Π-- 

{εη[ῇο, υΙρί]αο γεμειπεηῖες εἰ ἀε[ϊτίαπι, ποκ Ρρταεῖει τα- 

Πἱοπεπι πἹο]εβα, Ῥατοχγ/[αις απ[ΙοίραΏθ, πιο ϱἱ ]αο:γπιαε 

ἀπνο]ιπίατίας 1π οσο] ΠΙΙΠΙΠΙΟ αΠεοίῖδ, οἴῖτα ππο]ε[ίίαπι 

ἀε[ιεπίες, ταβογ {αοἷεῖΙ εἰ Ίαρταπι Ἱη[ετίας αβιἰαίαπα, Ἱ-- 

οἷάα απῖ οβ/[ουτα εἰ ἰεπεργ]οοία απίο οσι]ο5 οὐγεντ[απίῖα 

ααί Ἰμοῖςδ πιἰσαίΙοπ6ς Ἱαεάαπι ααἲ σεηαε ααἲ πατε γερεπῖίθ 

ταρε[οεηίθς5, ραγοίϊάες αι ἀεπίφμε οιι]αδάαπι αρ[οε[ας 1π 

αγοι] 1η ἀεοιπιρεη{ῖό Ρεπεγαί]ο. ἼἨαεο {διίας υαπῖνεγ[α 

οἱ Ῥταείες Ίαεο αἰία παππ]ία Ἰ]αφοεπιοάί α1ιπθ [εουπάμπα 
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-” ) . 3 ” 3 ΄ 

αὗτα, κατὰ μὲν τὴν αὐτῶν ἰδίαν οὐσίαν ὀνομαζόμενα συµ- 
, Π ῃ η δε. 2ε - , 

πτωµατα», καθὀτὸ δὲ µεταβολην ὀξύῤῥοπον δηλοι, κρίσι- 

[22] µα σηµεῖα προσαγορευόµενα, διτεὴν παρέξει σου τὴν 
πρόγνωσιν. εἰ μὲν ἐπὶ πεπεμμένῳ τῷ νοσήµατυ γίγνουτο, 
σωτηρίαν ὑπόγυον, εἰ δὲ ἐπὶ αἀπέπτῳ, κρίσιν οὐκ ἀγαθὴν, 
” 3 ” α ./ Ἂ 1 ΄ -- 5 η 

του γε εἰς ὀλεῦρον αξουσαν 1 εἰ χρὀνου µῆκος. ὅτι δὲ 

ἄλλη μέν ἐστιν ᾗ φύσις ἡ τῶν κρισίµων τούτων σημείων, 

ἄλλη δὲ ἤ τῶν τῆς πέψεως, ἐνθένδε μάλιστα μµαῦοις, ὥς 
” ’ ” ε 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημίων φησὶν /πποκράτης ' πἐπασμοὺ 

ταχύτητα κρίσεως καὶ αἀσφάλειαν ὑγιεινὴν σημαίνουσιν. ὠμὰ 

δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ εἰς κακὰὼς αποστάσεις τρεπόµενα, ἄκρι- 

σίας ἢ πὀνους 1 χρόνους ἢ Θανάτους ἢ τῶν αὐτῶν ὑπο- 

στροφάς. οὕτω μὲν ἐπήνεσε καθόλου τὴν τοῦ νοσήµατος 
, 3 ϱω ιό τ Δ κά -, 

πέψιν. ἐν δὲ τῷ προγνωστικῷ κατα µέρος ὧδέ πως ἅμα 

τῷ διδάσκειν αὐτῆς τὼ γνωρίσματα. οὖρον δὲ ἄριστον, ὅταν 
3 Δ ο ε ΄ Δ / Ἀλ «9 λ λ / ο 

ᾖ λευκή Ἠ «ποστασις καὶ λείη καὶ οµαλῆ παρα πάντα τὸν 
” 3 Ἂ ” 5 . 

χρόνον, ἐς τ' ἂν κριθῇ ἢ νοῦσος, σημαίνευ τε γὰρ ἀσφάλειαν 

Ῥτορτίαπι εοταπα Γαββαπίίαπι [γπιρίοπιαῖα ποππαπίαγ; απὰ-- 

ἴεπμς νετο [αριίαπι πππίαίΙοπεπι Πρπ]βοαηί Πσιια ἀεετείοτία 

βρρε]αία, ἀπαρ]ίοεπι ΠΡί Ῥγαεοορη]Ιοπεπι Ῥγαεβαραπί, 

ΙΠΟΣΡΟ απ]άεπι οοποοοίο [αρεγνεπεσ]ηίέ, Ῥτορίπαιαπι [α]ι-- 

ἵεπα ἀεπαπαηῖ; ΑΠ νετο οτµάο, ΙΠργοβαπι οτἶ[π, α1ιαθ 

επί Ἰη Ῥετη]οῖεπι απί {επροσὶς Ἰοηρβιιάίπεπι αοίυτα Πἱ, 

Οτοἆ νετο αἰ]α βί Ἠογααι ἀεοτείοτίογαπ Πσπογαπα Ππαίητα, 

ῑα νεγο 1Ρ{ΟΥΗΙΗ οοσι]οπί5 Παποχαπα, ϱεχ 15 πιαχῖπιο ᾱἷ- 

ἀϊοετῖδ, «:ῑβε Ῥτίπιο ερἰἀεπιῖοπ ρτοπαπ!{ϊαϊ Ηϊρροογαίες: 

(οειίοπες ετί[ς οεἰεγίαϊεπι [εομγαπιφμε [απίιαιεπι [1ο Ῥί]ι- 

οαπι. (γμάα φετο εἰ ἵπεοεία εἲ φµαε ἵπ ππαἰος αὐ[εε[]ως 

νετεμπίµγ, ]μαάϊεαξίοπμπα φαομίαϊεπι αμὶ ἀοίογτες αμε αιμ- 

ἐμγπίίαίεπι αι ΠΠΟΥΙΕΠΙ αιμῖ εοτµπάεπι ΥΕΨΕΓ[ΟΠΕΣ. Τα φπἱ-- 

ἀεπι Ἰϊο 1Π ΠΠΙΥΕΥΓΗΠΙ ΠΙΟΥΡΙ οοοίΊοπεπι Ἰαμάανι. Ἶἴπ 

Ῥτορποβίοο νετο ρατιοπ]αῖπι Πρηῖς 1ρβαδ Επι] (γαᾷί[ῖς 

Ἠοο πιοάο: μµτίπα αμµίεπι ορεῖπια ε[, φέτα Γεώ πιεπεμηα αἰ-- 

ὄωπι, ἰαενε εἰ αεφια[ε Γμετῖε Ῥεγ ΟΠΙΠΕ επηρμδν ἄἆοπεο 

ππογδις οτί βε [οί Τμπι επῖπι [αἰωῖς [εοιτίίαεπα, 
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ὑγεεινὴν καὶ τὸ νόσημα ὀλιγὀῥόνάον ἔσεσθαι οὕτως πάλιν 

ἐπήνεσεν οὖρον ἐνδεικνύμενον πέψιν ἐν τῷ Φλεβώδι ἡεκένν 

αὖθις ὃδ᾽ ἐν τῷ λέγειν’ δάιχάρημα δὲ ἄριστόν ἐστι τὸ 

µαλθακόν τὲ καὶ ξυνεστηκὸς καὶ κατὼ τὴν ὥώρην ἤνπερ καὶ 

ὑγιαίνοντι ὑπέχώρει, τὰ γνωρίσματα τῶν κατὰ γαστέρα πέ- 
Ψεων ἐπαινεῖ τὲ ἅμα καὶ διδάσκει. οὕτω δὲ καὶ τὴν ἐν 

τοῖς ἀναπνευστικοῖς πέψιν ἐπαινῶν τὸ ἅμα καὶ διδάσκων 

εἶπε. πτύελον δὲ χρὴ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν αλγήμασι τοῖς περὶ 
τὸν πνεύμονά τε καὶ τὰς πλευρὰς, ταχέως τε ἀπυπεύεσθαι 

καὶ εὐπετώς, συμμιέμιγμένον τὲ φαἰνὲέσθαι τὸ ξανθὸν ἴσχυ-- 

ος, τῷ πτυέλῳ. τὰ μὲν τῆς πέψεως σημεῖα διὰ παντὸς 

ἀ)αθὰ, τὰ δὲ τῆς κρίσεως οὐκ ἔτ. φᾳησὶν οὖν οὕτως τὰ 

κρίσιμα μὲ Ἀρίνοντα, τὰ μὲν Θανατώδεα, τὰ δὲ δύσγριτα. 

καὶ µέντου κἀν τῷ λέγειν τὰ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ 

αὐιίκα ἐπιφαίγέσθαυ, τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυται γνώμην. τὰ 

γὰρ τῆς πέψεως σημεῖα, καθ ὃν ἂν ἐπιφαίνεσθαυ χρόνον 

ἄγαθά. διὼ παντὸο γάρ ἐστι τὸ γένος αὐτῶν ὕλον χρηστόν. 

εμπι ΠποΤὂτη μαμείοτὶς Τογε ἐεπιροτίς [ρπί[εαιν, Βίο εἰἶαπι- 

παπι Ἰααάανιί ατίπαπα. απαε νεπο[ Ρεηεγῖ5 οοσίΙοπεπι {π- 

ἀῑσαι, Ἠωτίααι ααἰει Ύπαπι [ο Ιου. εξ οἰυὶ εΧεΤε-- 

ππεπίωπι ορείπιιπα εἰ, οφμοά ἔμπαπ πιοἰίε (μπη εοπιρασεμη 

ε[ῖ εἰ μα Ἱογα δεπε υαἰεπιῖ «ἀε]ιοίεδαειμγ ἐποιειωτη. 0ο- 

οἰϊοπιια νεπίρῖς πια] ἀπαάῑεῖα ἔωπι Ιαπᾷαί ἴππι ἀοοεί, Εί 

νεχο αμα ραγίαπι τε[ρΙγα[ἰοπί Ἱη[εγν]εη Πάπα οροἱἴόποπα 

οοΙ]αιιάανεί αο ἀοοετεί, Πο Ιοᾳαπία5 εΠ: ὁρμειπι  ἶπ 

οπιπίδµς ριμἰηιοπὶς εἰ οο/ἑαγιήη ἀοἰοτίθις οεἰεγίιεγ αο [αεί[ε 

επ[ριῖ ορογεῖ, ας [ίαυιπι απιος μι /ριέο οοπαπαϊἔμπα αμ-- 

Ῥαγετε. (οοοπῖς φπ]άοιη Πρηα [εππρευ Ῥοπα Γαηές ογ1[εοἙ 

νετο [σπα ΠΟΠ Ίϊει. Θίο ε1ρο Ἰπηαίί: φίρπα ἀεεγειοτία 
φµαε ΠΟΠ ἀεοεγηιπε, ραγείπι ἰειλαἰία [μὲ ματεῖπα ἐπάίσαει 

ἀἰ[βοιία. Ἐπίπινεγο θά αῑ: φμαθ ἴπ πηεἰίιις «εΟΕΥΠΙΜΕ 

ᾖᾳπα, εα ποπ ᾗ[ἐαιίπι αρΡαγεΓε» οαήἆεπι [επεπίῖαπι Ἱπά]- 

οαί: παπι οοοΙ]οπίφ αρπα αμοοιππαιις Ἄθπηροςο αρραγαετία!, 

Ῥοπα [απ {εππρεγ επΙπι {οσα {ρΓοσ αι 5εηιιθ Ῥοπασή οχ]- 

Πε, Νο ειρο Ίβα Ριρηαμί οπι 6ο αιιοά πΗπο ἀῑοίαπα 
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οὕὔκουν μάχεται τῷ νῦν εἰρημένῳ τῷ ἐν πλευριτικοῖσι πτύὺε- 

λον αὐτίκα ἣν ἐπιφαίνηταυ. τὰ μὲν γὰρ κρβίσιµά ποτε γίνὲ- 

ται κακὰ, πέψεως δὲ σηµεῖον οὐδὲν οὐδέποιὲ μοχθηρὸν, 

αλλ) ἀεὶ πάντα χρηστα καὶ τοσούτῳ Θᾶτιον ὑγιασθήσεσθαυ 

δηλοῖ τὸν ἄνθρω- (228) πον, ὕσωπερ ἂν ἐπιφαίνηται ὣατ- 

τον. αρκει τοσαῦτα πρός γε παρὀν, ὡς ἐν ἐπιτομῇ λἐλέχθαι. 
τὴν δ' ὕλην ὑπὲρ αὐτῶν γνώμην τοῦ παλαιοῦ διὰ τῆς περὶ 

κρίσεων ἐδήλωσα πραγματεία. ἵνα δέ µου τέλειος ὁ κατὰ 

τὴν διαίρεσιν, ὃν αρτίως εἶπον, ὑπάρχη λόγος ὅπως τῶν εἰ- 

θημένων διαφέρει τά τὲ παθογνωμονικὼ καὶ τὰ συνεδρευον-- 

τα καλούμενα δίειμι, προχειρισάµενος ὡς ἐν παραδείγµατε, 
παθος ἓν αὐτὸ δὴ τοῦτο πρὸς /πποκραξους ὠνομασμένον. 

ἐπὶ τοίνυν τῆς πλευρίτιδος ὃ μὲν ὄξις πυρειὸς ἅμα τῇ 

ὁυσπνοίᾳ καὶ τῇ βηχὶ καὶ τῷ καιὰ τὴν πλευραν ἀλγήματυ 

νυγµαιώδει, παθογνωμονικὸ σημεῖά εἰσι τὸ ὃ᾽ ἤτου πρὸς 
ὑποχόνδριον ἡ) πρὸς τὴν κλεῖν ἐξῆκειν τὴν οδύνην, συνὲ- 

δρεύοντα, καθάπερ γε καὶ τοῦτο ῥᾷον ἐπὶ τοῦ πεπονθότος 

. 

ε[ἰ, ἵπ ρἰειτιιείς, [ [ριέιπι [αεΐπι αµρατεαι. Ἀαπι βρπα 

ἀεοτείογ]α ΠΟΠΠΙΠΩΙΠάΙΑ ππα]α Γαμΐ Πρπιπα Υετο οοοΙ{οιῖΒ 

πάπα ἀπ απα ρταναπα {α, {[εὰ οπιπ]α [επιρετ ορπια 

ἰαπίοφιιε οεἰεγίαδ Ποιηίπεπα οοπναίαγάπι ἀεο]αταμί, ᾳπαπίο 

οε]εγῖας αρρατιετ]ηί. ΄ Ἠαεο αἆ Ῥτας[επίεπι αΡρΠοτ [ανασα 

απ μαπα. οοπηρεπάίο ἀἰκι[[ε [αΠιοϊαμί,  Τοίαπι Υετο ἆ6 

1: [επί ππεΠίεΙΗ 1π ορετε 4ε οτἶββις αρετιΙΏδ. Ώπο 

νετο ἆ4ε Πρπογιπι ἀἰνίβοπε ΓΕΓΠΙΟ «επι πιοάο ῥτορο[αῖ, 

αὈ[ο]αίας οχ][ίαί, αποπιοάο α [αρεγιονίρας ἀῑ[εταυε, ἔτι 

Ραἰλοδηοπιοπίσας, ἴμπι ϱαε α[μἀεηπί]α νοσαπ!ίατ, Ηδεί οοπι- 

ΠΠΕΠΙΟΥάΑΥΘ, ἍἈπίσο εκεπιρ]ῖ ρταϊα 1π πηείαπα αἀφιοίο 

ΏΊΟΙΡΟ, Ίου [απα Ἱρ[ίαπι απἵ αὖ Ηπρροοταίε πομιηαίι8 εΠ. 

Ἰσιίμν 1π ρ]ειγ]]άε αοπῖα απάεπι {εὐγῖς ππα ουσ Γρ]ταπάϊ 

ἀἰ[βιοευ]ταίε (ά[παιιε εἰ Ἰαϊετῖς ἆο]οτε ριποἰοτίο {ρηα [απί 

Ραϊμοσιοπιοηίοι. Ἰ)ο]ογεπι ααίοπι αμῖ αἲ Ἠγροςβοπάγίαπι 

απί αἆ οἰανίοι]απι ρτοοεάετε αιεπιαάπιοάμπα οἱ Ταοἱ115 1π 

Ἰαΐας α[[εοίαπι, «παπι ἵπ Ιάία5 αἰἰετααι [απ Πεντε ἀεοι- 

Ῥήωπα, ἤρηα [απ α[βάσοπία, Αἲ 4ο α[[οπῖριις αιιίάεπα 
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ἢ Φατέρου κατακλίνεσθαυ πλευροῦ. γέγραπται δὲ καὶ Πραξα- 

γόρᾳ τῷ «Δικάνδρου, [35] δύο μὲν τῶν συνεδρευόντων βι- 
βλία, τῶν ὃ᾽ ἐπιγενομένων ἓν ἕτερον, ὡς εἰ καὶ ἐπιφαινο- 

µένων ἐπεγέγραπτο. ταῦτα οὖν τὰ ἐπιφαινόμενα, φησὶν ὁ 

“Ἱπποκράτης, εὐκριτά τὲ καὶ δύσκριτα καὶ βραχέα καὶ µα- 

κρὰ τὰ νοσήματα ἐπιφαινόμενα δηλοῦν. ἐμνημύνευσε δὲ οὗ 
µόνον πτυέλων, ἀλλὼ καὶ οἴρων καὶ διαχωρηµάτων καὶ ἱδρώ-- 
των» ἐν παραδείγματι δηλονότι τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ γε- 

γραμμένων ἀναμιμνήσκων ἡμᾶς, ἃ νῦν ἐνταῦθα µεταφέρειν. 

περιττόν. ἕν τε γὰρ τοῖς περὶ κρίσεων εἴρηται κἀν τοῖς 

εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήμασιν, ἐν οἷς ἔτι καὶ μᾶλλον 
ὑπὲρ αὐτῶν ἐξηγησάμεθα τὴν γνώµην τοῦ παλαιοῦ. 

ι. 
Π 3 ’ , , ’ ε 

Γέροντες εὐφορώτατα νηστείην φέρουσι, δεύτερον οἳ καθο- 

στηκότὲες, ἥκιστα µειράκια πάντων δὲ μάλιστα παιδία. 
’ 3 «/ ’ { ” 

τούτων δὲ αὐτέων, ἅπερ ἂν τύχη αὐτὰ ἑωυιτῶν προθυµό- 
τέρα ἑόντα. 

Πρπῖς ἆπος Ἠρτος [οπρβίι Ῥγαχαρογας, ἸΝϊοαπάνΙ Π]]α9; ἆ9θ 

Γπρεγνεπ{εηῖιΏαθ νεγο Πρπῖ ΠΠ αΠππ, 8ο Π 4ε [αἳ- 

αρρατεπίῖρα5 Ἰη[οχϊρεγείαγ. Ἠαεο Τρία [αραρρατεηίία, 1π-- 

αιῑί Ηϊρροοχαίες, {μπι πΙοχΏος Ἰαάϊοαίια {αοῖε αιπἲ ἁῑ[ιοῖ-- 

1ε9, ἰαπι Ὄτενεν ααἲ Ίοηδο5 απάπι αρραταεγ]πί ἀεοίαταηί, 

Μειαϊηϊί αμίοπα ποπ [οἱαπι Γραίοταπα, [οὰ εἰ υγίπαταπι εξ 

ἀε]εοίίοπαπι εἰ [μάοταπα, ααἲ πΙπῖταπα ἴπ ργοσποβ]οο οο0η-- 

Γογιρία ΠηοΡῖθ εχεπιρἰο Γαρ]ίοιί, «4 παε Ἠο (γαηδ[εγγε {ογεί 

Γαρεγνασαπειπα: ΠΠ 4α Ἠὶ οσα Ἱπ Ιῦτο ἆε ογἰ[πρας᾽ ᾱἷ-- 

ΧΙΠΙΙ6, πι Ἱπ οοπΙπιεηίαγι]ς ἵπ Ργοσπο[ίοιπα, ἴπ ϱ 1 β8 

εἰαιππία πιαρί [εηῖ Γεη[επίῖαπα εχρΙαπανΙΠιῃδ, 

ΧΙ]. 

δειιες Ρτίπαμπα [αοἰ[ίηηε ]ε]ωπίμτα Γεγιωιὲ, ἀείπᾶε εοπ/έαιι- 

(ε, Ιπἶπιμς αἀο[ε[οεπίεςν παἰπίπιε οπιπίμηι ριεγὶ, αἴφμε 

ἵπιε ]ιος ἴρ[ος φμὶ αἆ αειίοιες ΟΠΙΠΙΠΟ οειεγὶ ρτοπιείμα 
[εγιωπέμγ. 
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τοπ αλ αὶ ἡ τῶν ἡλικιῶν διαφορὰ. συμβάλλεταί τι ποθς τὰ 

Φιαιτήματα. γέροντες μὲν γὼρ εὐφόρως ἀσιτοῖσε, παῖδες 

δὲ. ὀυσφόρως. . έστι͵ δὲ τὸ. μὲν εὐφόρως κατά τε τὸ μὴ 
ὀρέγεσθαι καὶ μὴ. βλάπτεσθαε,: τὰ δὲ δυσφόρως κατα τὰ 

ἐνανιία.: καὶ γὰρ ὀρέγονται καὶ βλάπτονται μᾶλλον οἳ παϊ- 

δες ἐν. ταῖς μακραῖς ἁσιτίαις. αἳ δὲ μεταξὺ ἠἡλωιίαι τῆς 
πε τῶν παίδων καὶ τῆς τῶν γερύντων ἐφ᾽ ὕσον ἂν ἐγγυτέ- 

ϱω τῆς ἑτέρας αὐτῶν. ἥκωσιν, ἐπὶ τοσοῦτον ἡἡ μᾶλλον ἢ ἦτ- 

αον ἀνιώνται καὶ βλάπτονταυ κατὼ τὰς " μακρὰς ἀσιτίας, 
πούτου δὲ. τοῦ. ἀφοριόμοῦ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἐν τῷ ἐφεξῆς 

διδάσκεἰ, οὗ. ἡ ἀρχὴ, πὰ αιξαγόμένα σώματα πλεῖστον ἔχει 
τὸ ἔμφντον Θερμὸμ, ὥστε κἂν εἰ συνάπτειν τις αὐτὺν βού-- 

λοιιο καὶ μετὰ. τοῦ γὰρ ἐκφέρειν συνδέσμου, γένοιτ'- ἂν ὃ 
λόγος εἷς τε ἅμα καὶ σαφΏς, οὕεως ἔχων, γέροντες εὐφορώ- 
φατα νηστείην φέρουσε, δεύτερον. οἱ καθεστηκότες, ἥκιστα 

μειράκια καὶ μάλιστα πάντων παιδία. τὰ γὰρ αὐξαγνύμενα 

πλεῖσίον ἔχεί τὸ-ἔμφυτον Θερμόν. καθεστηκότας 'δὲ λέγευ 

΄ 

... ι τ 
. 

Αοἰαίιιπη 4 ποθαθ όλες. αὔ ο ης ο μοήρα ΜΗ. 

{πεπάαπι  α]ααϊά οοη{ογί. Ῥεπεν Παπϊάσπι Ιπεάῖαπι [αοῖ]θ 

4ετυηί, ριετή νετό: ἀηβοῖ]ε, : Ἠαεο «απίοπι Ιπεθῖαε Τεγεήάας 

4εο]]μίας. Γροείαίαξ,  ααοά [επες πειτε αρρείαπί, ἨΠεριε 

ππάα ορ]αεάαπίωσ, ἙΗΠομίταδ αμίοπα 1 οοπίταγ5 οκ1ΠΕ. 

Ἐταυ]πι ριεΓί Παρί αρρείιηῖ αο Ἰοηςῖδ ἠπεάῖς πιασί5 οἳ-- 

Ιαεάαπίας, ΟπΙ νενο ΜπεΙαπι Ἰπίεν [μες εἰ ῬίεγοῬ αεία- 

ἔεια αδιπῖ, αμαπίο, ργορτίας αἆ ο)εγαίταιη Πρίαγασι αεία ειπα 

πεοεάιωέ, Ἰαπίο εκ. Ἰοιφῖν ΙΠεάΙ15 ααπἲ ΠΠΠας αἲἲ Ἠχασί5 

χηοεβαπίτ Ἰαεάμπίατᾳαθ. Ηι]ας απίεπι ορμ ον] [ποῖ οπιἱ{α η 

1μ: Γέᾳαεπίί ἀοοεί, οιἴ]ὰς ε[ παπι: Όμας ετε[οµµε οοὐ- 

Ῥοχα, «οαἰἰάμπα ἐπαιέπα Ικαδθπε ρἰιγίππµππ. Όατε εί Π 

ας 1ρίαπι ρε]οτὶ οορι]ατο γεὶ εἰ ο 1 επῖπα εοη] η ο[ίοπθ 

εὔβείτα, Ὥπα εαάείηφε πεί αο πιαπ]{ε[ία Ἰου πιοάο [ε α- 

Φέπ5. οΓαίο:. όεπες ΓΓαοἰέίππε 12] πῖμτα Γεγιπὲ ἀείπαε εοηι-- 

/ἐαίες, ππἶωις αἀοίε[εεήιες; ππηίπιε οπιπίμπα ρμµεγ. (Ομ 

οιαἵπφμμε ἐγέ[ειωεήν  ἐππαιὲ οα[ιάί ρζωτίπιωσα [ογείμπεμγ, Αοθ- 

146. νετο οοπ/ἰαμίθ9 εως αρρελλαί,; απ πιηίγααν ἀπίες Ία- 

6ΑΙ.ΕΝύ5 ΤΟΝ. ΧΥΙΠΙοε ΡΑΗ5 1. 0ο 
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δηλονότυ τοὺς τὴν μέσην ἔχονεας, ἡλικίαν, ἁἀκμῆς τε καὶ 
γήρως, ὡς παύεσθαι μὲν 1δη τὰ τῆς ἀκμῆς, µηδέπω δὲ 

µηδεμίαν αἴσθησιν σαφῆ γήρως ἔχειν. ' οὕτω δὲ καὶ Θου-- 

κυδίδης. εἶπε τοὺς ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ. μειαξὺ δὲ 

ταύτης. τὲ καὶ τῆς τῶν µειρακίων ἡλικίας ἑτέρα τίς ἐστιν 

ὥσπερ. καὶ τῇ τάξει μέση τούτων οὕτω καὶ κατὰ τὴν εὖὐ- 
φορίαν τὲ καὶ δυσφορίαν, ὥς µήτ εὐφόρως ἡμᾶς δύνασθαι 
φέρειν τὴν ἀσιείαν, παθάπερ οἱ καθεστηκύτες καὶ γέροντες, 
μήτε δυσφόρως, ὡς τὰ µειράκιά τε καὶ οἳ παϊδεο. ἀλλ οὐκ 
[24] ἐμνημόνευσεν αὐτῆς ὁ ᾿/πποκράτης, ὡς νοεῖσθαι δυ- 

ναµένης ἐξ ὧν εἶπεν. ἐν γὰρ τῷ φάνάε, τούτων δὲ αὐτέων 
ἃ ἂν τύχῃ, αὐτὰ ἑωυτῶν προθυµόιερα ἐόντα, τας φυσικὰς 
ἐνεφάνισε διαφοράο. ὕσα γὼρ τῶν παιδίων τὸ θερμὸν τὸ 
ἔμφυτον ἔχει πολὺ, ταῦτα καὶ προθυμύτερα τῶν ἄλλων 
ἐσεὶ περὶ τὰς τῶν σιτίων προσφορῶς καὶ αρατεῖν μᾶλλον 
αὐτῶν δύνανται καὶ μὴ λαμβάνοντα μᾶλλον βλάπτεέταυ, 
τοιοῦτός μὲν ὁ Ιπποκράτους λόγος" δεῖταυ μέντοι καὶ βρα- 
χείας τινὸς ἔτι προσθήκης εἰς τὸ τέλειο. ἐπὶ μὲν γὰρ 

τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς γεροντικῆς ἡἠλικίας ὀρθῶς εἴρηταυ τὸ γέ- 

ν6πθς αο [οπος πιοίηπι αεἰαίοτη Γαβουπί, αἲ αιί Ίαπα αἲ 

αθίαία «απίάθιμ γἱρεηίθ ἀθοοάαμε, πεοάππι ἵαπιεα α]]απι 

πια] Γε[ιατα Γεπεοίιι[1 Γοπ[αι οομ[εηιπαπίατ,  δίο αὐ[επι εἰ 

"Γμαογἁἰάος οοη/[ίαπ{ο5 αρρε]ανίί αἱ οοπβαπίοιη αείαίεπι 

ἀσετοπί, Ὑοεταπ Ππίός απο αἳἵ πάο]ε[οειίταπα αοἰαίεπα αἰα 

αμαεάαπη ΙπίεχοεαΙί αείαθ, αιιπα πί οτάίπθ, {ο Ἰπεδῖας 

4άοφμς [ετεπάαο {αο]]ϊαίε ἆο ἀἰ[βομ]ίαίο πιεάῖα 6, ία αἱ 

Ρ6Σ 6811 αεἰαίέαι Ἠθηιιθ πο Γαοῖ]ο πεδία Γεττο ρο[πππας, 

ααεπιαπιοά μπα αεἰαίο οοη/[ϊαπίες αο [εηθςδ, πεφιια ἀῑ[ίοι]α, 

μί αἀο]ε[οεπίο αἱ ριερ. Ὑεταπι ε]ας αείαίῖ ποπ Πγοπιῖ- 

ΠΕ Ἡϊρροογαίθς, «ἱπαθ οεχ ρτοηιποῖα Ῥοβιί Ππίε]βὶ, 

Οπή είπα ἀῑοετεί: αίφμε ἴπίεγ Ίου ἐρ[ος φιῖ αἆ αοιίοπες 

ουίπο οειετὶε ργοπείμς [εγιίμην Ππαϊατατυπι 41 ογοΠΙ188 

πιαπ]Γοβανῖί,  Ταις φιἰάσπι οί Ηἱρροοταιϊα ογα!ο, αιιαθ 
4ο ΠΠ ρεγ[εοιῖου, οοποῖ[α ἵαπιεη οιἴαπιπαπα αΦ Ποιο 4 α- 

ἆωπι ἠπφϊρεί, Ὠο) 1 οιεπίπα ααο {π [επί] αεἰαἰτφ' ρτϊηοἶ- 
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ῥοντερ ἐὐφορώτατα νηστείην Φέρουσιν’ ἐπὶ δὲ τῶν ἔσχα- 

τον «κόντων γῆρας οὐκ ἔτι ὀρθῶς, ὅτε μηδὲ. φέρουσεν 

ἐκεῖνοι τὰς µακρας ἁἀσιτίας. ᾖτἢἢ τοίνυν προσθετέον ἐστὶ τῷ 

ἀφαρισμῷ βραχύ τε καὶ κατὰ πὀνδε τὸν τρόπον αὐτὸν λε- 
κτέυν, γέροντές εὐφορώτατα νηστείην φέρουσι, πλὴν τῶν 

ἐσχαιογήρων, Φέύτερον οἱ καθεστηκύτε. ἡἢἃ τὴν νηστείην 
ὄνομα μµεταθετέον εἰς ὀλιγοσιτίην, καὺ οὕτως ῥητέον. γέρον- 

τες εὐφορώτερον κών φέρουσιν, σολον οἱ καθε- 

ρεηκότερ. εὐρεθήσονταν γὰρ καὶ οἱ ἐν ἐσχάτῳ γήρα, εἰ 

καὶ μὴ φέροντες τὴν μακρᾶν παλείανι ὀλιγοσιτέας γοῦν δεύ- 

μενου. παραπλήσιον γάρ του πάσχουσι, τοῖς αποσβεννυµέ- 

νοις λύχνοις, οἳ. καὶ σὔφεχεσκερας μὲν δέονται χορηγίας, 

ἀδρύας δὲ ἅμα καὶ πολλῆς οὐ δέονται. καὶ δὴ καὶ προσή-- 

κει τοῖς εοιούτοις διδύναι τὸ σύμπαν πλῆθος ὀλίγον, μεις 

ζοντας δὲ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὀλίγον εἰ πλείω µέρη καὶ μὴ 
µίαν ἀσιτίαν ἐπιφέρειν μακρᾶν αὐτοῖς. ολ 

Ρίο Γαπί χεοίο αι]άσπι ἀῑοίμιπα ει, [επες ᾗ[αεἰ]ίππε ᾖε]ι- 

πωσα Γεγμπε; ἆε 6 γετο οπϊ αἆ εχίγεπιᾶπι [οποςιιίοπι 

Ρονεμεταηί Πο Ίεπι τεοίε, "ιιοά 1Η Ίοησς Ἰποβίας 

{6χΓε πεφπεαπί, . Απ ἀριίμτ αρ]νοτί[αιο ου]άἁαπι. εχίδιαπη 

αὐάεπά πα ε{ἰ, 1ρΓαππᾳς Ίου πιοάο ῥγομιποἰαπά ση: δεπες 

Γαοἰ (πε ]ε]ιωιίμπι Πεγωπίν εχοορίῖ ργἴπιμπι εκίτόπιο Γεμίο 

οο/{εο[1δ, ἀείηπάε αεἰαίο οοι[αμί1ν5, αιξ νοσαβιι]απι ]ε]α-- 

Ἠ]Ηπη. 1η. ΟΙΡΟΥΗΙΗ ραμεῖίαίεπι οὐ μίαπά πα εΠ, αἴφὰα 1ία 

ἀἰεεπά τη: [επες εἰδογμιπ μαμοϊίαιετα Γαοἰ έν Γεγιπε [ε- 

ειΠάο Ίοοο απϊ οοη[απίει αείαίεαι αριπίν, Εἰεπῖαι αι] 

εχίτεπηαπη ἂσιιηί Γεποσίιίεπι, εἰ Ἰοηβαπι ΙΠεδίαπι ΠΟΠ 

Γεταπί, ραιοῖς ἴαπει οί οοπιρεγΙΕΗ ΤΙΣ Ἰπά1ρετε,. [ρί 

ΠΑΠΙΦμε οφαϊάἆαπι ραΠυπίασ Βπ]ε, Ύαοά Ιαοεγηῖ 4149 εκ- 

ΠἱπριαμίΗχ αοοἶὀ1Ε, «αε εί ογερταπι ο]εί ΓαρρεςΙ{αΓ1ΟΠ ΕΠΗ 

ἀε[ιάεγαι!ί, εορ]ο[απα ἵαπιεη ας σου [ος {απη ΠΟΠ ροβα]απί. 

Φ]ο [απο ϱἳ [εηῖο σοη/Γεςῖφ οοµάι οί ἔππι υπη]νογ[απι οἱ - 

Ῥογιιπῃ οορ]απι Ρα] αἰἶπι εχἠίμενα, μπι, θΗΠΙ 1ρ[αΠΗ 1π ΡΙι- 

Σεν Ρογίῖομες Ρραμο]ίαίε ραγχί, ποια Ώπαπα {ρβς Ίοηραπι 
1ΠεΙαπη 1ΠΙΡΕΓάΓΕ. σέκε 

ι 

«. 

σεαἢ 
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ΕΑ, Οµανῖ, ΤΧς [281201 'ά. Βὰῇ γ.{ 9ο.) 
ν , αι . . . ντ ο ασε λι ο τονν 3 νν 

2 [ 

Τὸ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον ιῤμόν: αλείσεην 

ιιοῦν. δεῖται εροφῆς) εἰ δὲ μὴ, τὸ σώμα. ἀναλίσκεται. ' ει 

ρούσι, δὲ. ὀλίγον «τὸ θερμὸν, διὼ ποῦτο ἄψα ὀλίγων ὑπεκ" 

καυμάτων «δέανται,' ὑπὸ πολλών γὰρ. ἀποσβέννυνξαι." διὰ 

ο οποῦτο καὶ οἱ Ἀμρις τοῖσι. γέρουσυ ος ὁμοίως' ὀδέεο, 

ψυχρὸν γὰρ τὸ ο πλ Ὕδο Μι ὁ 
αν ο 

ος κ 9 

ΓἨρηται ἡμῖν κάν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐπὶ 

πλέον ὅπως οἳ ἀκράξοντες ἐνίοις μὲν τῶν ο κε ἐνίοις δὲ 

οἳ παῖδες ἔδοξαν εἶναυ Θερμότεροι. [25] ἔχουσε αρ οἱ 

μὲν δριμύτερον. τὸ θερμὸν, οἱ δὲ πλέον, ἀνάχκη δὲ πμ τά 

εἰπεῖν, ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιµον, . ἐν θλίγοις ὡς. ὁἷόν 

τὲ μακροὺς περιλαμβάνοντας λόγους. τὸ τοίνυν ὄνομα τουιὲ 

τὸ θερἀὸν ἐνίοτε μὲν ἐπὶ᾽ τὴν ποιότητα, φέροµεν, ἧς ἴδιον 

ὄνομα θερμότης ἐστίν. ἐνίοτε δὲ παρωνύμως ἀπὸ τῆς ποιό- 

τήτος, ὕλον τὸ σῶμα θΘερμὸν προσαγορεύοµεν καέ ἐστιν η 

ΧΙΥ. οι ῦ ο π 

Ομἱ ετε[οωΕ οαἰίάμπα ἐπιαέμπα οορίο[//βηπιη Ἰαδεπέ, ἔτα- 

φιε οορἰο[ι[/ωπο ὑιάίρεπε αἰϊπιεπίος αἰίοφιῖ εοτρι” αὖ[μ-- 

ππἰιμτ. δειῖδως αμίεπι Ῥαμειμς οαἰογ ε[ ῥγορίετεα [απε 

Ραιοῖ([ιηπῖς ερ ει Γοππίδως: α εορῖο[ις παπιφµε οι 

Φμίεμή,  Εαπάεπι οὐ εαμ[άπι πιο με Γεπίδις Γεῦγες Ῥεγ- 

αεφµε αεµίαο οδογἰµπίµη; Γπἱρἰάμπι είπα εογιηα οόηρή 

. 

Όια ταϊοπθ Ἱπνομία 15 νίσογεπι αἀερίῖ οεἰεγῖς οα]]- 

ἀἴοχαδ' ποπ α]]1ς πιθβ]οἷς νΙΠ Ππι οἱ φα αἱ θιδά απ ρου] 

Ρἰευία5 1π οοωπιέπίαγ]ῖς ἆο {οπιρογαπηοη {15 ἀῑοίπι ε[, απ 

οηίπι 4ΟΓΙΟΓΕΙΗ; Μῖ οορίο[οταπι οαἱογοπι ορπεΠῖ, Νωπο 

νετο θἰῖαπι πΠθος[αγίαπι ε[ι ἀῑσοεγο, αιοά αἆ Ργας[οΏί ει 

αρ]ογΙ{αιάπι οοΠαποΙί, 1οη5ο08 Γεεπιοπες, ᾳαοαά Πογί α1θαί, 

Ραιιοῖς οοπιρ]εοίεπί ος. Ποο πο νοοαρα]αση ν οα[ιάμπη, 

Ἱπ[ογάαπι ρτο αάαΠ[αίο ο] 18 ρεορσίιση ΠΟΠΙΘΗ οα]ος ε{ι, 

80οΙΡΙη ΙΒ Ιπίογά πα νεο αἳ εα αμα] [ταῖς ἀεποππϊπαπίες, 

{οίαπι οοΓρι5 οὔ]]άπμι αρρθΙ]βπηα. Αἰήιο Ἠαοο Ι1οᾳιειάϊ 
δω 
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Γὰά. Οµασῖ, 1Χ. [ᾳ5.] Γὰ. Ρα[. γ. (928. 599.) 
χοῆσις ἦδε πολλὴ κατὰ τὺν βίον ἅπαντα 'καὶ παρὰ τοῖς πα- 

λαιοῖς, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐδήλωσεν. ἓν τῷ περὶ θερμοῦ 

καὶ ψυχροῦ γθάμματι.' τῆς γὼρ τῶν σωμάτων οισέας 'δὲ- 

χοµένης ἐν μέρει τὰς. ἐναντίας ταύτας ποιότητας, θερμό» 

τητά τε καὶ ἠυχρόέησα, καὸ ἑηρότητα καὶ ὑγρότητα, κατὰ 

μὲν σὴν δεδεγμένην. οὐσίαν, ὅταν ὀνοβάξωμεν θερμὸν, τὸ σῶ- 

μα λέγοµεν, ὀλίγον τε πολὺ φκμᾶν’ ὑπόρχειν: τὸ θερμὸν 

τῷ ποσῷ τῆς «οὐσίας προσέχοντες τὸν νοῦν, 4αὶ τοῦτο πὀιοῦ- 

µεν διττῶς. ἕνα. μὲν γὰρ᾽ τρόπον 'ἐπὶ τῶν (239). ἀμέπτων 

οὐσιῶν, ἕτερον. ὃ᾽ . ἐπὶ τῶν μεμιγµένων..: ἐπὶ μὲν τῶν ἁμί- 
ατων, ὡς ἂν εἰ καὶ δυοῖν ἐχόντοιν ὕδωρ ὁμοίως: θέρμὸν ἐν 

δεξαμεναῖς ἀνίσοις περιεχόµένον, τὸν μὲν. ἕτερον πλέον ἔχειν 

λέγομεν τὸ θερμὸν, ᾧ' μείζων ἡ δεξαμειὴ, τὸν ἕτερον ἔλατ-- 

τον. : ἐπὶ δὲ τῶν μεμιγμένων ὡς ἂν ἴσων.μὲν ἀλλήλαιφ οὐ-. 

σῶν,. ὠνίσω «δὲ: μέερῷ κεκραµένων, ἐξ ὕδατό τε καὶ οίνου 

τὴν μὲν ἑτέραν αὐτῶν τὸν οἶνον ἔχειν πλείονα, τὴν ὃ; ἑτέ- 

ραν. τὸ ὕδωρ φαμέν. ὕσπερ τρόπος ἐστὶ,-κἂν ἀνίσους ὡπο- 

θώμεθα τὼς δεξἀμενῶς εἶναυ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 

ην, οσΠι 1π οπ]πῖ νυ]ία ἴππα ἅμά ἀ[ιο. νι]σασῖς 

Γαϊες υί ΤΠεορΗγα[ίας ́  ἵπ' Ίρτο ααὶ ἆε σαμάο εἰ {γΙσιάο 

ἀπ[οτιυιας ἀεο]ανανί, :Όσαπι  επίπι. ἑοζῤοτίπι 'Γαρβαπτία 

α[σε οοπἰτασίας  ααα]ίαίθς, οαἱογοπι, Εεῑαιίς͵, Πππογεπι, Πο” 

οἴμαίεπι ν]οΙ[Ππι τεοιρίαί, απαπ {εοππάσπι [αρβαπίαπα, 4449 

εαἱογειῃ τεεορίξ, εαΙάμπα ΠποπΗπαπημθς Ἱοογρας ἀϊόΙπδ, 

ππυἹἔαπιαπε αι Ῥαποιια ἀῑσῖπιιις. ε[Τα; οαΠάαπι οπαπΗἴαίὰ 

ΓαρΠαπίῖαο απΙπιππα αἀνετίεηίεα, Ἰάηπο ἀποβὶς {αοἱαιαβ 

Πιος18: Πο ααἶάεπι ἵπ ΓαρβαπΗῖ ποτ παϊχἰ1δ, αΙΤεχο; Υ6ΤΟ 

1 πηϊχ[ῖδ. 1 ποΠ αηϊκιϊς φ]άθαι, αἲ φαππῃ ἆπο Ἠαδεαηί 

αηααΠ αθια Πίος οαλάαπα ἆπορις  1π' Ἰαρχῖς ἀπαεῃπαΙρδ 

οοπίεπίαπι, αἰίεγαια οπῖ ππα]α5 ϱβ; Ιαθταπ. ρίἱας οαά1, 

α]ίσγαπι πας Ἠαροτθ ἀϊσεγοιπας,. Ίπ.ιΠι]χ{ῖς νετο, αί 

Ρατίριας Ίπίετ [ε Ἰαρτῖς,. Γεὰ ἴπαεφπα]Ι ππεη[ατα, κ΄ ΥΙπο 

οἳ 34πα Πα ρετήκίίο, αἰίεγιπη Πρίοσαπα Ῥ]ας νίπῖς αἱίθ- 

γη Ῥ]ά5 αηπαε οοΠ{ίπεχο ἀἰοετειωμς, ' ΟΙ πποάαθ εἰἶαμι 

(ακί[αι, Α {παεηπα]ία Ίαρτα ΓαρροπαπαΠβ εαάοπι οἷ[ο Ῥεο- 
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Εὰ. Οµατ:, ΙΧ. [25:] νο ον ατο σα Ῥισκη 
πεκραμιένας. ἐνίοτε δὲ οὐ. προς το: πλῆθος ἀναφέροντες τῆς 

οὐσίας τὸν λόγον, ἀλλὼ. πρὸς τὴν ποιότητα µόνην, τῷ μέν 
τινι πλέον εἶναι φαμὲνι τῷ. δ᾽ ἧττον τὸ Φερμὸν, ὡς καὶ 

δυοῖν  δεξαμεναῖν. ἴσαιν ἀκριβῶς τὸ. μέγεθος, . τῆς μὲν Θερ-- 

µοτέρας πλέον εἶναι τὸ Θερμὸν λέγομεν, τῆς δὲ ψυχροτέ- 

θας ἦτιον, οὐμέτν 'κὐρίως ἐνταῦθα τὸ. πλέον ἐπιφέροντὲς. 

ἄμεινον γὰρ: τὸ µαλλάν. τε καὶ ἧττον καὶ σφοδρότερον καὶ 
ἀμυδρότερον καὶ πανθ᾽ .ὅσα τοιαῦτα ταῖς ποιύτησιν ἀναφέ- 

θειν ὀνόματα, τὸ :δ' ὀλίγον καὶ πολὺ: κατὰ τοῦ ποσοῦ µό- 
νον τῆς. οὐσίας φυλάττὲιν. . ἀλλὰ γὰρ «οὖκ ἐνταῦθα μόνον 

αἳ τοιαῦται καταχρήσεις εἰσὶ τῶν ὀνομάετων, ἀλλὼ καὶ κατ 

ἄλλα. πάμπολλα τῶν. πατὰ τὸν βίον, ουχ. ἥκιστα δὲ καὶ κατὰ 

τὴν ἰατρικὴν αὐτήν. '"ἁπάσας γοῦν τὰς νόσους ὀνομάξουσι 

μεγάλαρ τὲ καὶ μικρὰς, καίτοι γε οὐκ οὔσας οὐσίας, πυρε- 
τὸν μέγαν, πυρειὸν μικρὸν, αποπληξέαν' μεγάλην, αποπλη- 

Ἑίαν μικρὰν, ὡσαύεως'δὲ πλευρῖτιν: καὶ φρενῖτιν καὶ περι» 

πνευµονίαν, ἁπάσας τὲ τὰς ἄλλαο. προσέχειν οὖν γρ), ταῖς 

ὁμωνυμίαις καὶ σκοπεῖσθαι τί ποθ ἡ. σύμπασα. λεξι ἑκά- 

Ροτίῖοπα {επιροταία. ΝΟΠΠΗΠΩΠΑΠΙ Υετο ποπ αἆ Γαρῇῃα-- 

εας οορίαπι»,. Γεά αἁ. [οἶαπι αμα [ίαίεαι ογαοποεια ΡεεΓο-- 

ἴε5:, ΠΠ] ααϊάεπι Ρας. σα)1άΙ, Ἰαῖς; νθτο πε πιιθ ο[Γε ἀῑοίπιας, 

υἳ { οκ ἆαποβας. Ιαῦγ18. πιαρηἰἑἼπθ οΠΙΠΙΠΟ Ρρατίβς,. 6α- 

Μαΐπς αὐάεπι ρ]19  σα]άϊ, ΓΠρίάία8. νετο πῄητιθ οϱΗπεγθ 

ἀἰκθιίπιιιςδ, ΄ πό αφ απ Ἠ]ο νοσαρα]απα ρίως α[απρειας, 

Ργασβαί απῖπι. οἳ πιαρί. οἳ παπα εἰ γεμαπιεπας. οἱ {ε- 

πΙΠια5΄ οἳ απαόσαποαα Εαπί ε]ασίποάϊ γοσαριυ]α ᾳπαἰαΓἴδας 

αοδερία τε[εχγο, Ραμοίπι ν6χο εἰ πα] απ {π Γοια [αρ[ίαπ-- 

πε’ αιιαΗ{αἴθ {οηνατα, ΕΠίπιὔενο ποπ Ἰῖο ἀιιπηίακαϊί, [εὰ 

οσα η αἰῑῖ ρενηρα] 18, 4 πας ἀἰσουαίας ἄπ γἒία, ἔπαι ππαχίπιε 

{π αγία πιοφοπαάί, Ἱα]αεπιοάί ποια αι [απ αὈη(ας. ὉΠΙΠεΒ 

Παἱάεπι ΠΙΟΓΡΟΒ. ἸπασΠο απί ραχνος ποπιμαμί, απαπηγίς 

{αρβαπίίαο ποπ πε, Γεῦγεπι πηασῦαπα, ΓεΏγεπι ῥραγναπις 

αρορ]εχίαπι (ππασηαΠα, ερορ]εχίαπι Ρρατναπ” {πο εί ρἱούνηῖ-- 

ἀεπι εἴ ρ]γεπ{ίάεπι εἰ ρεγὶρπαἰποΠΤἄΠι εἴ οεἰεγο» ΟΙΗΠΟΘΦ 

ΠΠΟΓΡΟΦ ΤΠαΡΜΟΣ αιξ ῥαγυος αρρε]Ηίαπ!,  Αἀνογίειάαα Τρια 

{ωπέ αεηπἰνοδαίΙοπθς’ οἱ οοπ[ιάεταπόπα απἰά ρα[πι ΠΡὶ 
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Γὰ, Οἶιαπί. ΙΧ. [25. 9.] Εὰ. Βαῇ. Υ. (290:) 
στοτε βούλεται τοῦ λέγοντος. εἰ γὰρ ἐκείνου καθ ἑτέρου 
σηµαινοµένου τοὔνομα φέροντος ἡμεῖις καθ ἕτερόν τι δεξά- 

µενοι τὸν λόγον εὐθύνομεν, οὐ τὸν εἰρηκότα δή που κατά 
γε τὴν αλήθειαν αὐτὴν ἐξελέγξομεν, ἀλλὰ τὴν ἡμειέραν 

ὑπόληψιν, ὥσπερ ὠμέλει κἀνταῦθα ποιοῦσιν ἔνιοι τῶν πρὸς 
πποκρατους σπευδύνιων ἀντιλέγειν. ἐπὶ γὰρ τὴν ποιότητα 
µεταφέροντες τοὔνομα τοῦ θΘερμοῦ, πειρώνται δεικνύναι 

σφοδροτέραν ὑπαρχουσαν αὐτὴν τοῖς ἀκμαξουσιν. αλλ π- 

ποκράτης οὐκ ἐπὶ ταύτην, ἀλλ ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἀναφέρει 

τοὔνομα κατὼ τὸν ἐνεσιώτα λόγον. ἡἢ γὰρ οὐσία τοῦ ἐμ- 

φύτου Θερμοῦ αξρώδης καὶ ὑδατώδης ὑπάρχει, ὥς ἐκ τοῦ 
σπέρµατος ἔνεστι πεκμήρα- [26] σθαι, παντάπασι μὲν 

ὀλίγης γεώδους οὐσίας µετέχοντος, τὸ πλεῖστον ὃ᾽ ἐν αὐτῷ 
περιέχοντος αέρος θερμοῦ τε καὶ ὑγρόῦ, ὡς κἀν τοῖς περὶ 
σπέρματος ὑπομνήμασι δεδήλωται. καὶ μὴν καὶ ἡᾗ ἑτέρα 

τῆς γενέσεως ἡμῶν αρχη, τὸ καταμήνιον, ὑγρὸν δήπου τὴν 

φύσιν ἐστίν. ὅταν οὖν ἐπὶ τὸ γέωδίσιερον µεταβάλλη τὸ 

σῶμα τοῦ ζώου, μεταβάλλει δὲ καθ ἑκάστην ἡμέραν αὖξα- 

ψε]ῖ πηϊνεσ[α ἸοᾳπεΠ!] ογαίῖο. 19 Πάπιηο { 41ο Πσπῖ-- 

Ώοαϊο Ποππεπ φποάἆαπι Ρρτοϊπ]εν], Ποβ Υετο αἰῑο αοοὶρία- 

πηυΒ, ογαΙοπεπι τεάαγραΙΠηΠθ, ἨοἩ Ίαπι 1 ]απι φπὶ ρτοία ης 

τοϊρία, [εά ποβταπα ροίῖας εχἰ[ΠΙαιαίΙοῦυεπα Ρτοἴπιας, πο 

Ἠοο Ίοοο ποππΙ]1 πιοµαπίας, απ Παάεηί Ηιρροουτα!] οοἹ- 

ἴπαάίοετο. ΠΠ επἶπι αἆ αιια]ίαίεπα οαἰ14Ι Ποππεπ ἰταηδίε- 

τηηί Ἱρίαπιμθ αείαῖο Ποτεπίίριι νε]μοπιεποτεπὶ Ιπε[[ο 

ἀεπιοπῇῄτατε πΙαππίας, Ύεγαπι Πἱρροοχαίεθ Ποπ αἆ αα]]- 

ἰαίεπι, [εὰ αἆ [αυ[βαπίῖαπι Ργαεί[επΗΙ ογαίΙοηπεπι 14 Ποπιεῃ 

χο[ετί, ΊἈΝαπι Ἰηπαιϊ οα]οτῖς Γαρβαπί]α αἔτεα ε[ι εἰ αηπεᾶν 

υὲ εκ Γεπιπε Ἰιοεί εοπ]εοίατί, (ποά ῥαΠΟΒΠΙ. ΟΠΙΠΙΠΟ ΤεΓ- 

τεπαπι Γαρ[ίαῃ {]απι ραγεαῖραϊ, ΡΙασίπιιπα απιίεπι αθτῖς σα]λάϊ 

Ἠιπιάίαπε 1π [ο 1ρ[ο οοπίϊπεί, απεπιαάπιοάμπι ἴπ Πο [χῖΒ 

4ε [εππίπε οοπιππεη{ατ]ῖς ἀεο]αταίππι εΠ, ὁαπ νεγο εἳ αἷ- 

{εγαπι Ποβγαε Ρεπεταιιοηῖ Ῥεποϊρίαπα [αηραῖ5 πιοπβῄτατς, 

Ἱαππιάαπι παίατα ε[. Όσααπι 1βΙίας ἴπ Τετεμπῃ ππαρῖς 1πι-- 

πηπίαίαν απ]πια]] οοχρᾶδ, Ἰπωπμίαίατ απίεπι αιιοΙάΙᾶηο 



40ο ον αποικμισαρμσλκμτνα,. 
Εὰ. λατ, ΙΧ. [26.1] «Ἐά. Βα[, Ὑν (926.3 
νόμενον, τηνικαῦτα. κἂν πάνυ ρόδες ο ᾖ καὶ πυρῶ» 
δες, αλλὰ τήν 7ε οὐσίαν τοῦ ἐμφντου. Θερμοῦ: ὀλιγίστην 
ἔχει, ' ἐπεὶ οὕτως «ἂν καὶ τοὺς πυρέττοντας τεῖπομεν πλεῖ», 

στον ἔχειν τὸ ἔμφυτον. Θερμὸν,' οἵτίώες 'οὐγ ὅπως πλέον, 

αλλ οὐδὲ τῷ πρόσθεν ἴσον ἔχουσιν. 'εὔκρατοφ: μὲν οὖν ἐστιν 
ἡ οὐσία τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ, πυρώδης «δὲ ο ἐοῦ ἐπεκτήτου. 

καὶ δὴ καὶ αἱ ὃυ ὅλου τοῦ σώματος ἡμῶν ᾽ἀπόθῥοιαυ ἅπον-- 

ταύ καπνώδειο μὲν καὶ «λιγνυώδεις καὶ  Ἑηραὶ καὶ δριμεῖαυ 

τῷ ἐπυκτήτῳ θΘερμῷ, ἀτμώδεις δὲ καὶ ἡδεῖαι «καὶ εὔκρατου 

τῷ κατὰ φύσιν, χαΐίτοι: διὰ τῆς ἁφῆς ἔνεστε' διαγινώσκειν 

ταῦτα. τὸ μὲν γὰρ. τῶν ὑγιαινόντων,.Θερμὸν ἀτμῶδές ἐἔστε 
καὶ 2δυὺ καὶ οἰκεῖον. τῇ ἀφῆ, μηδὲν' ἀνιαρὸν, μηδὲ ταχὺρ 
δὲ: δακνώδες ἔχον. "τὸ . δὲ τῶν. πυρεττύντων: καὶ μάλισιω 
τοὺς ἐμτικοὺς πυρετοὺς; 1) τοὺς ἐπὶ σήψέι χυμῶν δριμὺ «καὶ 

αηδὲς καὶ δάκνον καὶ. διοβιῤρώσκον ἡμῶν. τὴν ἀφήν.. «άκρο 

βοῦται δὲ ἡ ὑγιεινὴ ποιότης αὐτοῦ ἐν τοῖς πιαιαὶν, ὡς τῶν: 

ε ἁλμαξόντων τοὺς πλείστους ἐστιν εὑρεῖν. δακνώδες «ἤδη, 

τὸ Φερμὸν' ἔχοντας καὶ οὐκ  ἐθ'᾽ ὑγρὸν οὐδὲ ἀτμῶδες οὐδὲν 

ΙΠογΘιπεΠίο, ἴππι σοι αἀπιοάππι νε]οππεπίετ οα]ίάαπα οἱ 

1ρποιμαι οκ]βαι, ἀπμαιῖ-  ἰαιαθή  οαμάΙ.  αῦΠαΠααι λάδεί; 

Ρας ΙΠπιαπις α]οφιι Γεργ]οιαπίες͵ ἀῑσεζόπιας ρἱατίπηππι Ίνα 

ενα’ παιίναπα . οβ]ογαπα,' απῖ . ποπ ρ]ας:, :Γεὰ Πες ργϊογῖ: 

αεηηαἰοπι Ἰαρομί ΄Ῥτουα παπιπε ἴεππρεγαία ε[ι οα]οσῖς: 

παν]: [αρβαπῖας Ίσηεα) ααίεπι αἀνεπίλα. ο) θα1π οἱ εβ]ανία! 

ᾳ.46.:.εκ ιπήνον [ο Παπί.. πο[ίΓο οοπροχθ' ϐαπάα  ααιάεπε! 

{α]σίπο[α,. ἀγίάα  6ί: αοτῖα αἀνομιἶασας ναρονο[α νογο: 

Γιπάνιῳ Ὁο επιρεγᾶία  Ὠδίίναπι αο [εοιπάνπα Παϊίαταπη σα]ο-- 

ΥεΠΙ: εοη[σηπαπίγ, ΄  Παεοφιαε ΕδΙ {αοίά ος ἀιριοίοεγθις 

{απογα ΄ οἵ πι οαἱος ναροτο[ις5 ει, Ῥ]απάιί εἰ (αοϊι. {α-- 

την], πα μΙ]. ππο]ε[ίά πα, η]. αἴρεναπα, πμ] πιοτάας 

Ρύα9 [ο /[ογομς; οοπίνα {οργιοϊιαπ[τμπι οαἱου, ρταε[εγιήπιαιιθ 

εοι1οῖς ;,Ρεμτίθαφ -ααἲ. οκ ΙΜΙΠΙΟΓΙΠ ο] ρϊγοάίπο, αογίθ 

α[, ἵπ[πανὶς 4ο Ἱπογᾷακ πο[γαϊπηἁα οχεᾶσιις ἰποίιπι, Ὁα]ι-- 

υν]5 νετο οα]οτῖφ παἰϊνί αιια]ίαν ἵπ ριετῖ αχανή [ία µαβοία; 

πέ αοἰαίο Ποτοηίες απα πα Ρ]ατίπιος Ἰηγεηῖτο οοπἱηρῖί, ααὶ 

ηαινανη. οα]οχεπα πιονάασεπα. Ἰαροεπί, "πο αιῖεπι αππρ]ίας 



καὶ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΥΣΙΥΠΟΠΙΝΗΠΙ4Τ4Α. Λῇθ 
Ἐὰ. μαι. ΤΧ. [20] Εάν Ῥαῇ, γε (29.7 

αερῶδες, καὶ οὐδὲν: θανμαστόν' ἀμδίαν. γώ. εἴναυ 'τὴν- καὶ 

ὁδιαν. δεῖ τῇ ὑποκειιένῃ οὐσίᾳ "' «ἡγίκα μὲν ὑγρὰ καὶ: ἀερώ» 

δης: ἐδαὶν ᾖἡι οὐσίαφ λαὐ τὸ απορόέον) αὐτῆς ἀημωδές ἐστι καὶ 

ᾖ:δύ.- ἡγίκα δὲ. γεώδης καὶ: ξηρῶ τηὐικαῦτα καὶ τὸ: πορν 

όέον αᾳτνώδες; γίνεται) καὶ 'λιγνυώδες καὶ .δριμὺ, ὥσπερ: Ύὲ 

πώπὶυσῶν. ἐκίός, αἲ μὲν «ἐξ. ὕδατος: ἀναθυμιάσεις γλυκέος τθ 

ἁθὶ .θεῤμοῦ «Σρηστῶὶ ψαὶ ατμῶώδεις ιεἰσὶν,  αἳ δὲ ἕκ τινος 
τῶν στερεῶν σώωμάξων καιομένου καπγρδεις. τε “καὶ δριμεῖαν. 

διτεῶν οὖν οὐσιῶν. οὐσῶν, καὶ τῆς μὲν ἀδεῖαν ἐχούσης “Θερ- 

µύτητα, τῆς. δὲ ἀνιαρᾶν, "τὴν. μὲν ἑἑτέραν 'πλείστην ἔχει 1 

παιδία... εν. -δ᾽. «ἑτέραν οἱ ᾽ἀκμάδοντες ὥς: πρὸς: τὴν ' ὅλῳν 
τοῦ σώματορ ἀναλογίαν. ὀηλονύτι: «ἵνα. δὲ καὶ φισικώτερον 
ἔευ: τὸν λόγον ἀναγαγων) ἐπὶ τὰ σεοιχεῖα 'τὸ πᾶν διέξειµι; 
ἐετιάφων  ὄνεων στοιχείων «ἐξ ὧν τὰ πάντα σώματα πέκρᾶ” 
ταύν τὸ μὲν τῶν παιδίων πιστα μετέχει «τοῦ γεώδους, πιλεῖ- 

σιον ἐν ἑαυτῷ κεκτημένον τὸ τ αερῶφες ᾿παὶ ὑδατῶδες, 

τὸ δὲ τών ἀκμαξόντων: ἔμπαλιν ὑπὸ ξηρότήτος ἐπικρατεῖσαυ 
: υ . Γ η . ς : . 

' . . . . : . . . . . .- . 

Ἠυπιϊάσπα, Ώοφιιε ναροτο/[απι, Ἠθπο 4ΕΓΕΠΠΙ. Νη]ααςε 

ηλ ῖγειαα} εΠανταπα: Παπιαις. {αβ]εοῖας  Γἱρ[απίῖας πι] "8 

οροχίεί,, Πέ, αμα ἠνασιάα. αἴφιο αὔτεα Γαρ[ιαπίῖα εκββΙΗ, 

ἔωαι επ. εα θιοά «εβαῖΕ,: ναροτο[ωπι’ ε[ὶ αἴφιε [πανε απατά 
ποχο; ἴεγγεα. αἴητο μαπία, απι. εἰ απος; «εβ]ης, «Γαπιουηῇ 

{]ήρίποίαπι ει εἴ-αοσθι; ποπ ἀπιοθιήη «ὀκίοτη]ς ἵπ τεβαβ 

σόπ{ρλοἰέας.  Ίλαπα ο ιας ἀπ]οῖ οἱ εαἰεηεῖς Ίνα]ίας οριή 

[απ εἰ υπροτο [ολάϊ νοαχο͵ οπ]ακάαπι εογροχῖ5. Ίπσεπβ 

{απλο ΄[αήί αἱ 4ογθ6.: «Οαμπι Πἴαφάὲ ἆμαο πι [αρα ίίαφ 

αο 11 αιῑάειη {αανῖς {1ἱ.οαἱος, Ἰηῖο νεγο πιοἱεβις. α)ἰόγαπή 

Ῥἱωτίπιαπη Παρεπί ῥρωετῖ, αἰίεταπα αεἰαίε ήοτεπίος, Ρτο ἔο- 

Ἠμθ ΠΙπΙΙγΕΠι ΟΟΓΡΟΓΙΦ ΡΙΟΡΟΤΙΙΟη6. Θεά 4πο ΡΗγ/ςσα΄ πα: 

βἱ5 εἰαπιπαπι ας οκάοπεπι τορείαπα .τεπι Ιοίαπτ αᾶ 

εἰεπιεπῖα ἱταάιοαιω. Όσαππα αμαίπογ πε ε]επίεηία εκ απ-- 

Ῥημ9 οπιπία. εοτροτα. Ἰεπιρεναία Γαπί, Ῥπετογαπι αμίάθια 

οοχρι6 1 {6 ΙεΙΥ6Παᾶε Γαρβαπῖ]ας ΠΗΙΠΙΠ1Η 1 οση{Ἱπεί, αἄγεαε 

Υετο εἰ αφποίαε ρ]ατίπαπα,  Οοπίγα νετο αείαίε Ποτγοπ{άμπι 

οοχρΏ9 ἴειχεᾶ Ποοιίαίο ραενα]ε[οῖῖ, [εᾷ αφπεα 1ρβ εἰ αἴτεα 



υ 

440 το ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΥΣ ΑΦΟΡΙΣΙΗΟΙ 

Εὰ, Οµαί, ΙΧ. [20, 27.1 Ε4. Βα!, Υ. (009.). 
γεώδουο. «ἐνδεῖι δ᾽. ἡ- ὑδατωδης αὐτοῦ καὶ ἄερώδης οὐσία, 

ὧστ' εἰ καὶ τὸ τέταρτον τὸ στοιχεῖον ἴσον πῦρ ἐν ἀμφοῖν 

Θείηµεν, ὡς ὁμοίως αὐτα λέγειν εἶναι θερμα, αλλ οὐ-πα- 
θαπλησίαν γε «τὴν. θερμὴν οὐσίαν ἐν ἀμφοτέροις : αὐτοῖς 

ὑπάρχειν ἐροῦμεν, τῆς 'μὲν τῶν παίδων ἑγρᾶς οὔσης, τῆς 
δὲ τῶν. ἁκμαξόντων Σηρᾶς. ἡ μὲν γὼρ ὑγρὰ κατὰ τὸ ἔμ- 
φυτον “Ὀερμὸν μάλιστα, ἐξ ὑγροῦ γὰρ ἡᾗ γένεσις ἡμῖν,  ἡ΄ δὲ 

Ἑηρὰ. κατὰ τὸ ἐπίκτητον. οὕτως οὖν οἱ μὲν ἄρτι γεγενη- 

µένου παῖδες, οὐσίας θερμῆς ὑδατώδους τὲ καὶ αερώδους 

πλείστης  µετέχοντες, «τέλεῖσιον ἂν ἔχειν λέγονται τὸ έμφυ-. 
τον. θερμὸν, οἱ δ᾽ ἀκμάξοντές τὲ καὶ παρακμάδοντες, εἰς 

σον αὗται μὲν ἐνδέουαι, [27] περιττεύει δὲ ἡ γεώδης εἰς 
τοσοῦτον καὶ τὴν οὐσίαν ἔχουσιν ἐλάττονα τοῦ ἐμφύτου 
Φερμοῦ. ὅτι ὃ᾽ απορῥεν ἀναγκαῖόν ἐστι τῆς ὑγρᾶς καὶ 
ἀερώδους ουσίας πλέον ἤπερ τῆς γεώδουο, κἂἀν ὁμοίως ἅμ- 
φότεραυ Ὀερμαὶ τυγχάνωσιν οὖσαι κατὰ τὴν ποιότητα, πρό- 

δηλον πανιί. Όεάσασθαι γοῦὺν σοε τοῦτο καπὶ τῶν ἐκτὸς 
ἐναργώς ὑπάρχει. τῶν γὰρ εἰς τὴν ὁμοίαν ἠκόντων 9ερ-- 

ἀθε[ι [αρΠαπίία, ΄ Όπαχε { Ίραεπι φπαγίαπι 1π' αἰτίδαμε εἶο- 

πηΘθΩΙΙΠη Ρρατῖ Ῥοτ[ίοπε Ρρο[ιμετίπιας, Πα αἲ Τρία ϱΟΓΡΟΓΑ 

Ππιλ{ος οπ]]άα ε[Τε ἀϊσαπίατ ποπ {αππεη [πιὶ]επι [αρ απ-- 

εαπι οαἆαπα ἱγίδημεο Ιπε[ε ἀῑχετίπιαδ, ο παπ Ῥιέγογαπϊ 

αμἱάθπα [αρ[απίῖα Ἠηπιίάα, ]ανεπιπα νετο βοσα ΕΙ.  Ἠι- 

τη]ἁα Παππ(πθ Ῥρτο οαἱουίθ παϊϊνῖ γαίῖοπε ροι(Πηιαπι εξ, 

1141 εκ Ἰιπηϊάο Πο[ίεγ ογ{ή5 οοπ/{αί, [ῖοσα νεγο ρετ αἆ- 

νεπ 11 ΟαἱογεΙ1. Όωατο τοςθήα παῖῖ ριοσὶ [αρβαῃ{ήαπα 

οα]]άαπα, 441εαπι εἰ αὔγεαπι Ρ)αΓΙΠΙΙΙΠΗ Ρασιἱαἱραπίες, 1ππθ 

οα]άϊ Ρ]υτίπιπα Ἠαβετε ἀἰοππίαν. Ὁμί νεγτο αεἰαῖθ ΤίπΠα 

νἰρεπί ἴμπι ἀεομμαπί, οΠαπίο Ἱρίαο ἀεβοίαπί, Γενγεβτίθ 

νειο εχυρεγαί, ΙαΠίο ΡαιοίογεΠ Παβθεμί παϊϊνὶ οαἱογφ Γα0- 

Παπιίααω. Οιποὰ Νεο Ρ]α8 4ηπαο εί αὔτεαο [αρβαπίῖας, 

4παΠ1 {εγγθηαο ἀε[ιετε, εἰἴαη[ απιρας ΠΠῖ ΡρεΓαε(πε οᾶ-- 

Ίϊθας, [εουπόιπι αιια]ίαίεπι ουΊηια Ππποίο[οϊ. Ποο αιιο- 

ᾳμ6 εχἰεγηῖς 1π τεῦας ππαπ]Γε[ιο Ἰοεί Ἱπίαε,. ΊΝναπι οκ 

οοχροσίρα8 ΠΠ οπἱογο ριαο(115 ῥρας αεφια]ίδᾳαο πιαἰεσία 

. 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΙΠΟΜΝΗΜΑΙΤΗΙ. 4 
Εὰ. Εµαχῖ, ΙΧ. {27.] {.. Εὰ, Βα[, Ύ. (209. 980.) 
µότητα σωμάτων οὐκ σον ἀπορῥεῖν φήνεεαρν ἄλλα τῶν μὲν 

ξηρών ἐλάχιστον, τῶν ὃ᾽ ὑγρῶν πλέῖσιον. ᾿αὐτίκα γοῦν ὕδα-- 

τος μὲν καὶ ἐλαίομ. Ὀερμῶν μετρίως. γενομένων :πλεῖστον 
” τε 3 29, μ Ι Ν εί ἀ ’ 

απαρῥεῖ καὶ διαφορξιται, σιδήρου δὲ καὶ χαλκοῦ καὶ λίθων 

ἐλάχιστον, ὥστε «καὶ εἰ καταθεῖναι. βρυληθείης εἰ ἥλιον 

Θερμότατον ὕδωρ, εἰ οὕτως ἔτυχε, κἀὶ σίδηρον ἴσα τᾷ σταῦ- 
μῷ ποιήσας, εἶτα διέλθούσης ὕλης τῆς ἡμέρας ἄμφω στῆ--. 
σαε, τὸ μὲν ὕδωρ εὐρήσεις ἐλατῖον ἑαυτοῦ παραπολὺ γεγε- 
φημένον, τὸν δὲ σίδηρον σον. οὕτως δὲ καὶ ἔλαιον εἰ δέ- 

λεις [παραβαλλειν. χαλκῷ καὶ σἰδήρῳ καὶ λίθῳ, τὸ μὲν ἔκδα-- 
ε ΄ ” 5ς ο », -- 

πανώμενον εὑρήσεις, τὰ ὃ᾽ ὑπομένοντα «κατὼ τὸν ὤγκον τῆς 
οὐσίας. ἐντεῦθεν δὲ. µειαβαίνων ἐπὶ κηρὀν τὲ καὶ πίσταν,. 

ἄσφαλτόν τε καὶ ῥητίνην, ὅσα τ ἄλλα πλείστης ὑγρᾶς οὐσίας 
Π / Γ ” 3. εκ. / Ὁ -” ΐ , 

μετέχει, Όέαση παὶ ταῦτα ἐν Μλίῳ δερμῷ πρλυ πλέον -δα- 
΄ , ο 2 ας / 3 .ω - ι ” . ἀπ 

πανωµένα καὶ απορῥέοντα Ίπερ του (250) ̓  λίθου τὲ. καὶ. 

χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν οὕτω ἑηρών. ὧὡστ 

εἶπερ ο χρεία τῆς τροφῆς ἀναπλήρωσίς ἐσει τῶν. ἀποργ. 

ῥεόνιων ἐκ τοῦ σώματος, απορῥει δὲ τῶν ὑγροτέρων τὲ 

ε[ῆπετο νυἰάοίατ, [ο εκ. [ιουἵβ, πεϊπῖπα, εκ. Ἱπι]ά1ς. ρἶα-- 

τἶπνα.  Ἐκεπιρ] ρταίία εκ αηυᾶ εἰ οἱεο πιοᾷίοε οαἱοίας(]8 

πηθίεγίαε Ρ]ηγίππι 4ε[α! αἴφαε ἁἰ[οαίασ; εκ {6γγο ΔΗΜ: 

Ίεαι, αθτγο εἰ Ιαρίάϊρις πλαν ῥΡτοϊπάεφιιε { αἆ [ο]εμα 

σα) ανα]. παπα, { ία [οι ἱενίί, εἰ Γειτηπι αθηιιο 

Ῥοπάετο γο]μεχῖ5 εΧΡΟΠΕΓΕ, -αο΄ ἀείπάο ἰχαμκαοίο ἀῑε ἰοἱο, 

μΙΣΗΤη(1Θ Ρετρεµάα5δ, αφααπι  Ρτοίσοἰο [ε ἀρία ππα]ίο ραιι-- 

οἴογεπῃ {αοίαπι, {εΓχΗΠ1 νετο ΠΡΙ ρα; οοπιρεΓ]εδ. Τΐα ᾳµο- 

4ὖε { ο]ειπι αΌγῖ, {εχτο οἱ ]αρῖάϊ οοπιρατατε γε]ῖο, 1λαά 

απίόεσι αρ{απαῖ, Ίαεο νετο εαάοπι [αββαμίίαε πιοἰο Ρεί- 

ΠΊ«ΠΕΤΕΘ ἀερτεμεπάε». Ἠίπο αιίεπι { αἆ οείααι, ΡίοεΙη, 

Ῥτίωπεα εἰ γεβπαπα επηῖρτες εἰ ααεοάπ(με οείεγα Πιπηῖ-- 

ἀαπι Γαρβαπίῖαπι ῬΡ]αγίπιαπα [ογύαπίασ, ἴππα αεο {οἱα. (10 

ατζεπΙῖ πιπ]ίο πρετίαςδ α[απηῖ ἆο εἴ]πετθ, Ἰαρίάεπα αιιάπα 

4ε5 οἱ Γεγτηπι εἰ οείεγα Ἰοο πιοάο Πορα οΟΓΡΟΤ 'οοπ/ρίοἰες. 

Οιιανο { ιε[ίς αἱήπποηίί ΠΙ. 6ΟΡΗΠΙ 418 ο οοΓρογε ε[]ιχε- 

τἰπί Ἱπβαιναί]ο, οκ Ιηηη]ά1οχίριαδ νεχο οἱ αξτεαε [αβ[ία-- 



40 ή ἹΙππΟΚΡΑΤΟΙΣ 4Φ0ΡΙΣΠΟ: 3 

Εάν Οἶατι ΕΚ. Γοτ] ΓΕ. Βα[ Υ. (92ου) 
Μα περωδεστέρων πλέον, ἀναγκαῖον καὶ προφῆς: πελείονος δει-», 

σθαν τὰ  τοιαῦτα. -τὸ: δὲ τῶν παίδων σῶμα τοιοῦτόν ἔστενς 

ὑγοᾶς' καὶ Μερώφιε οὐσίας "πλέον μεξέχον,) οὐχ ὡς τοῦ, τών: 

ὠκμαξόντων. καὶ πώράκμαξόντων καὶ γερῤντων, Μηρο μαὶ» 

)εώδουςι ' ὁ τοίνυν ἠπποκράξης ἐπειδὴ ᾿προύχευτο κατὼ  τόδε 

το βιβλίον αὐτῷ αὐγιομόν τε-καὶ. ἀφορεστικὴν ποιεῖσθαν τν 

διδασχαλίαν, οὐχ οὕτως :διῆλθεν τὸν λόγον ὧς ἐγὼ: νῦν, ἀλλ. 
ἀντὶ τοῦ φάναι τὼ' αὐξανόμενα, -κἂν 'ἔσον. ἓν αὐτοῖς ἔχην 

Θερμῆς ουσίας καὶ πυρώδους τοῖς ἀκμάξόυσιν, ἀλλὰ τῆς γε 

ὑδαγώδους καὶ ἀερωδους οὐδίας πλεόν. ἔχει τὰ αὐξανόμενας 

πλεῖσεον. εἶπεν ἔχειν 'τὸ ἔμφυτον Θερμιὸν, 'ἅμα μὲν ἆναμε-: 
µνήσκων "ἡμᾶς τῆς. οὐσίας αὐτῶν, ἅμα δὲ 'τὸ προκεἰμένον" 
ἀποδεικκύο.. ἐπειδὴ γὰρ ὑγοὰν καὶ Θεριὴν ἔχει τὴν οὐσίαν: 
τὰ αὐξανόμενα, διὰ τοῦτο πλεῖστον ἀπορῥεῖν αὐιῶν ἄναγ-: 

καϊόν ἐστι, πλείστης Τε δεῖταυ τουφῆς. εἰ: δὲ μὴ, τὸ σώμα: 

ἀναλίσκεσθαί φησιν. εὐλόγως.  ἔνθα γὰρ τὸ μὲν ἀποθῥέον 

πλεῖστον, τὸ δ᾽ ἐπιβῥέον ὀλίγον, ἐνταῦθα: ἀναγκαῖον ὅδια-- 

Παθ. Ρ]α5 Παρεπίήριαθ Ιβρεγα]ας 1ά ε[]ααί, ε]αδπιοάϊ ᾳπο- 

από οοὗρονα- οορίοβίοτο (οσόαπῖ. αἰπιθπίο πσνεῖῖς εΙ. ΑΕ 

ὀ]ά5πιοςἵ ΡΙΘΤΟΤΙΙΠΙ οοτρις.) μὺογίονγῖ5 Ἠμππάαθ΄ εἳ αὔτεας 

Γάμ{ιαπῦϊίαε εβι ρατίῖοερς, που αἱ Ίανεπαπ, ἀεοΙπαπίίαπι 

ἰᾳίιε [6πιπ ΄ἤοσᾶα ἴογγεπαεφας, Οσαυήι σαν Ἡτρροογαις 

Ῥτορο[ί σπα’ ε[Γεί αρ]ιοτϊβῄοαπι Ὥοο ρτο οἳ οοπιρεηά{ο[απα. 

ἀοοίτιαβια΄ α4[ιγαεχε, ποπ ᾳποπιοᾶο Γεοὶ Γ{οπίοπ ή αιπι εχρι-- 

οανΙε, [εὰ Ῥτο εο ᾳποᾷ ἀἴοεγα' ροίεγαί, φμῖ ογε[οµὲ, ρᾶ- 

τοπή δεί οσα’ ανοπίρις Γαραπίίαπι Ἠαθεαπί εα]]άαπι οἳ 

ἵρποαπα, αἱ αηπο[ας εοτίο εἰ αξγεαε {αρ[απίῖας Ρρ]ας Ἰάαρετο 

{αιεπά πι, ο 6 ἀῑκί, οι ογε[εωπε, εα[ιάαί ἐπλαιὶ Ἠαβεπί 

ριανίπαπας  θαάεπι ορεγα Ἠορίῖς 1π πιθπιόγίαια 6ο [α-- 

Βαπίίαπη τοίροπς οί ῥγοροβίαπι ἀεπιοπῇναπα, Ίναπι οαὐῖα 

Ἰαπιίζαπι εί οα[άαπι Ἰαροπί  [αρ[απίίαπι φπΙ αἀο]ο[ομηῖ, 

Ρτορίετεα εκ Πρί ρΙαγίπαπα ο[]αοτο ϱΙαγήπιοφαθ Ιπάῖσογα 

αΙπιοπίο ηεοε[ε εΠ, αοφαϊ οοχρ.5, Ἱπηπς, αρΓαπιίας 

Ῥτομαφιια χαϊίοπθ, ὉὈΡρὶί οπῖπι αποά εἰῆααί ρατίπιυπα ε[, 

αιποὰ νετο Ἱπῃιαί, Ρασοιπι, Ἠ]ο [αῬ]εοίαπι οοττηπηρί Γαβ-- 



κάῑ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΤΣΥΠΟΜΝΗΠΜΑΊ4. {19 
ά. Οἶασί. 18), μμ: 8.1] {Εν Ῥα[. Ὑ. (9509) 
φθείρεσθαι τὴν ὑπόιμιμένηῦ οἰσίαν. Ὑέρουσο δ᾽ ο ἀλέγον. πο 
θερμὺν, "τούτοις μέν γε κατ ἄμφω τὰ σημαινόμένα: τῆς 

πιρυσηγορίας 'ὀλίγον ὑπάρχει τὸ θερμὸν, εἴτ ἐπὶ τὴν ποιά- 
πητά-τις ἀναφέρευ τὸν λόγον εἴτ ἐπὶ τὴν οὐσίαν.. καὶ γὰρ 

φαὺὶ -ἳ σοιύτης ἀμνδρὰ καὶ ἡᾗ οὐσία ἐλαχίστη, εἴπερ: τε µε- 
μνήμεθα τών. προξιρηµένων. "διὰ τοῦτ ἄρα, φησὶν, ὀλέγων 
αὑπεκκατμάτων δέονται" ὑπεκκαύματα τὰς προφὰς «ονόμασεν, 

ἐπόμενος τῷ ἑαυτοῦ ὀόγματι καὶ σχεδὸν. ἁπάντων τῶν ἐνδο-- 

ξοτάτων φιλοσύφων, '' οἵτινες τών. συντιθέντων στοιχείων 

τὼ ζώα τὸ θερμὸν αἰτιώτατον ἐνόμιξον είχαν τῆς «ζωῆς, 

ὥσπερ γὰρ αἱ λυχνιαῖοι φλόγες) κα!τοι τροφἠύ «ἔχουσαι τοὺς-, 
λαιον, ὅμως ἐὰν αθρόως τις ἐπιχέην» σβέννυνταυ. μᾶλλον ἢ 

τρέφονται, κατὰ τὺν: αὐτὸν δὴ πρόπον καὶ τὸ ἐν τοῖς. γέ- 
6ουσι Θερμὸν ὑπέκκαυμα μὲν ἔχει τὰς. [5268] τροφὠς, εἰ 
«δὲ πολλαῖς καὶ ἀθρόαις ἐπισωρεύσεαι καταπνίγοιτο, σβεσθῆ-- 

ναι κίνδυνος αὐτὸ, καωθώπερ εἰ καὶ σμικρῷ σπινθῆρι πυρὸς, 
σπλῆθος ἐπισωρεύσαις ξύλων. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ πυρετοὶ 

τοῖς γέρουσιν οὐχ ὁμοίως ὀξέες, τὸ ὃ᾽ ἐπιφερόμενον τεκµή- 
ο. 

Παπίῖαπι πεοε[[α εΠ. ΄ ΒΦοηῖμας ποεγο ραπσαη ἀπεβ σα[ίάππα, 

Ἰὴ6 [απο εκ πἴταφπε αρρε]]αἰῖοπῖ Πρηϊβοαϊοπθ ραποπι 

ἄπε[ί οαΗάσπα, [ινε φπἱς αἆ ααΗίαίεαι ογαῖοπειι τε[εναῖ, 

ἤνε αἆ [αββαπίῖαπι,  Ναπι εἰ απαία» Ππιρεοῖ]]α εἰ [αβ- 

Παπιῖα πιϊηῖπια ε[ε,΄ Π ου]αςάαπι ργαεάΙέίογαπα πε εγ]πήθ, 

Ῥτορίετεα, παπί, ραμοῦς παίρειε [οπηεΐδις, .Ἰναπα {οπιῖτ 
ἴε5 εἴρος ποπηϊμανΙί Γααπα [εηιμ[5΄ ασ΄Ρτορε οπιΠ]Ώπα; οε]θ-- 

Ῥεγσίπποταπι Ρ]]ο[ορµοταπα :[επιεπαία, «ο Ι  Ιπίοτ εἰεππεμία 

απϊπιαηϊες οοπβτἰπεηεῖα  οαἱογεπα ρτιπιαγίαπι αςΤοτθπι ε[ζε 

ατργαπίατ,.  Ὀπεπιαάπιοάμπι εΠ]πι Ἰπεεγπαταπα  Παιηππιας, 

οσαπην]5 οἶευπα Ρχο ραβι]ο Μαβρεαπί, { ααῖς ἵαπιεα 1 οο-- 

{εγῖπι αβαπαάαί, εχ[ησαυπίας Ροῦς απαπα΄ αἰαπίατ, εοί 

ἀεπι [απε Πιοάο εἰ Ίπ [επίρας οαἱιάμπι Ῥτο {ομηῖῖε  αμἱάεπα 

Ἠαδβεί οἶρο», {[εὰ Π οορίοίις  οου{ετιίδαιιε εογαπι οαπιμ]18 

ορριϊπιαίωτ, πα ρίαπι εχ[Ιηρααίαν Ρετίοι]απι ε{ῖ, ΡεΓᾶε- 

Ὠιιε 4ο {΄ εκτ Ισηῖς [επίῖ]]αε Ιπσεπίεπι Ι!σποταπι [ἴταεπὶ 

Δράεγας, Οποά απίςπι {α0 Γειά: εαπάεπιφμε σῦ εαιμ[αήι 

πεφιε '[επίδις ρεγαεφ µε: Γεῦτες αείέαε οὐόγίωπίατ, οθείαπι 



:  ΠΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ ου ο ον” 

τὰ. Ο]νασ:, ΙΧ. [18.] 84, Ῥα{. Τ. (9509) 
ζιον. οὕτως ἐστὶν καὶ αὐτὸ τοῦ φυχρὸν. «εἶναι τὸ τῶν. γε- 

θόντων σώμα. καὶ ὅτι μάλιστα τροπῇ. τῆς. ἐμφύτου θερμύ- 
πητυς "ἐπὶ τὸ πιρώδες ὁ πυρετὸς Ίίνέται. αλλά τοι τηλὸ- 

παύτην τροπὴν συμβῆναι τοῖς γέρουσιν, ὡς εἰς ἴσον ἀφικέ- 
σθωι. τῇ τῶν νἐωτέρω», οὐ πάνυ τι δυνατόν, τὸ μὲν γὰρ 

ατολιὶ θερμὸν ἑτοίμως ἐπὲ. μήκιστὸν αἴρεται, . τὸ ὃ᾽ ὀλίγον 
οὐ ῥᾳδίως, ἀλλὰ µεγίστης δεῖται τῆρ βιαξζοµένης αἰτίας 

αὐτό. διὰ τοῦτο οὖν οὔτε πυρέττουσιν οἱ γέροντες, ὁμοίῶώς 
τοῖς νέοις ὀξεῖς πυρετοὺς ὣς τὰ πολλὰ καὶ εἴ που σπανίως 

Φένοιτό τις ὁποῖος ἐν νέῳ, πάντως. οὗτος εἰς ὄλεθρον τοῦ 

κάμνοντος τἐλευτῷ.. ἐνδείκνυται γαρ «ἐξαίσιόν τε μέγεθος τῆς 
ἑργαζομένης αὐτὸν" αἰτίαρι͵ ταῦτα 'αρκεῖ τοῖς κατὰ φύσίν 

ἔχουσιν εἰς νόησίν τὸ καὶ ,Πίσειν ὧν. Ιπποκράτης έγραψεν" 

ὕσοι δὲ οὐκ  ὀρθῶς ἐνεκάλεσαν, αὐτῷ, καθάπερ καὶ «4ύκος, 

ἓν ὕλον πρὸς ἐκείνους ὑπ' ἐμοῦ. γέγθαπται βιβλίον απολό- 
φούμενον ὑπὲρ ὦν ἐπηρεάξουσιν τὸν ἀφοβισμόν. ἐπιγέγρα- 
σιταν δὲ τὸ βιβλίον πρὸρ «4ύκονι ὅτι μηδὲν ἡμάρτηταυ κατὰ 
ο κ. 

3 

Ῥτο[εσίο εβ; ΙπάΙοῖαπας {ππι φποά Πρι άπι Πἱ Γεηππι εονρας 

πι αιοά παϊϊν] οα]οΡῖδ πιακῖπιε 1π Ίσηειπι [αοία πη!αἴτουε 

{ευγὶς αοοεπάαίιτ,. Ὑεναπι: (απίαπι εγοπῖτε [επῖρις σα]οτῖ8 

οοηνοαγίίοηαπι, αἱ αὖ αεηια]ες άμίοταπα ρταύμ8 αοσσἀαϊ, 

νίκ Ρτογία Περὶ Ροίεβ.  Οορίο[αδ πάπια οαἱος Ρεοπιρ/ε 

1Π΄ ΠΠιπιεΠ[Η Πα. αἰ{οἰΠ(μή,.  Ρᾶμοπη νεο ποι [ποῖ]ο,. [εὰ 

ΠΠΔΧΙΠΩΔΠΙ ἃἆ Ίου ᾳααε σοραῖ οαιι[αΠι΄ ἀε[μάεταίι. . Ομαπη- 

οὔτεπαι πεπιε [επον αἱ ρ]ατίπιάπι ρεγαεαᾶε αο Ἰανεπος αοι[ὰ 

{εῦγε Γεργϊοϊίαπί, εἰ απαπάο. [επὶ, ᾳποά Ταγαπα ο, αια- 

16 Ίανεμῖ, οβογ]αίας Περγῖό, Ἠαεο Ργοσ/[αξ 1π. αεβνοίαη [19 

Ρενπ]οῖεπι Πατ, Πππνοη[ααι επΙπι ϱπαπάαπη οα[αε {8-- 

Ῥτοπι. ε[Ποϊεπ{1 πιαρηπίπεπι Ρτουϊί,  Ηαπεο Γεοαπάαπα 

ὨΦ {ΓΩ [ο Ἰαβεμ{1ῦις αἆ ϱογΙΠΑ  φ1π6 [ορ ΗἩάρροσχα- 

{ες Ίωπι ἹπίιαιΠρεπίίααι. απ Πάεπι ΓαΠοιαμί, Ομἳ νενο 

αρίαπα Ίπιρτορε περτεμεπάεναπί, οπαἰῖβ' [αἱ Ἔγειδ, αἀγεν-- 

{19 εοθ πημ6 α ποβῖς μετ [ορια ει Ἱπίερεν, οὐ εα 

ἀλυῖ, απἱριας 1ρΠ αρ]ογί[ππαπι ορριρηαηί. άρει αμίεια 

ἰπ{οχῖρίι ει αἀνον[ας Έγουαι, ααοᾷ η] εχταίαπα ΠΙ ἴπ 
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τὺν αἀφορισμὺν οὗ ἡ ἀρχὴ, τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ 

έμφυτον θΘερμόν. ἐδόδη δὲ µοι τὸ τοῦ 4ύκου βιβλίον δη 

γεγραμµένων τῶν ὑπ ἐμοῦ ὑπομνημάτων.  ὕθεν αὐτὸς μὲν 
τούτοις ἐνέθι]κα τήνδε τὴν ῥῆσιν οὐκ οὖσαν ἐν τοῖς προεκ- 

δοθεῖσιν" ἐδίᾳ δὲ καθ’ ἕτερον βιβλίον απελογησάµην ας 
ὧν ὀνόκάίεσεν πποκρατεν. 

εξ. 
μάξ κριλίαι χειμῶνος καὶ ἥρος Φορβόνάραι ῥόδον καὶ ὕπνου 

μµακρύτατου. ἐν ταύτησιν οὖν τῇσιν ὥρησο καὶ τὰ προσ- 

ἁρματα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλεῖον 
Ἴέχουσε, τροφῆς οὖν πλείονος --- σηµεῖον αἱ {{λυ- 

κίαι καὶ αἀθληταί, | 

αἱ ο] τοῦ ἔτεος κ... εἰς τὴν δίαιταν οὐκ 

ὀλίγον. ἐν μὲν γὰρ τῷ χειμῶνι καὶ ὀρέγονται πλειόνων οἳ 

αρ]ιογ1[πιο οπ]αθ εκοτάίπι ει Ομέ ογε[εµπεν σα]ίάᾶμπι ἐπ-- 

παέμπι ᾖαδεπι γρίμτίπιμπ. Ὠαίιδ απἴεπι πηϊμὶ εβ δες 

Τγοῖ, {[οηρίι Ίαπι α πιο [ορ οοππιεμἰαχίῖδ, πηάε 5 

1ρ[ε Ίαρο νεγρα [αῬ]ηπαῖ, 986 Ἰπ οοπιπιεπἰαγῖ ρτῖας 

εἀ1ιῖς πο εχ][αηί,  Θεραγα(ἶπι αὐίόπι αἰῑο ἵπ Ἰρτο 4ααθ 

Ηἱρροοταᾶ Τγοιςφ οὔ]εεεταί εα τε[αίαν]1, 

ΧΥ. 

Ίεπιγες Ἠίειπε ας φετε Ἠαιμγα οαἰιάί[ηι [μπε Γοπιπίφμε 

ἰσπβί[βμιί.  Ῥεν εαν ἱρίεμγ αππὶ ἴεπιρε[ίαιες εορἰο[ίογα 

εἰδαγία εχµἰδεπάα,. ἘΕιεπίπι παίρμπα εαἱογεπι οορἰο[ιογεπα 

/Γοτιίμπέμτ, ῥγοἰπαεφιε εορίο[ίογε αἰιππεπίο παίδεπι, Φµο-- 

γµπι αείαιες εἰ αἰ]μίείαε μα ΓΕ. 

Τεπιρεβαίες αππὶ αἆ γἱοίας ταΙοηποπα ἸπβΙαεΠἆαπι ΠΟΠ 

Ραγυπη οοµ{οχωµ!,. Ἠϊεπιο Πᾳπἱάσαι: αρογίοχε 61908. λοπηί- 
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ΕΑς Όμοσ, ἄΧ. [9. σν.] Έάι Ῥα[. Ὑ. (240ἱ) 
ανθρώπου καὶ πέπτουόα ῥᾷον νεα δὲ, σὰ. θέρρο έα- 
παλινιω τὴν δὲ. ἀὐτίαν, αὐτὺο «ὁ /ππόμῥάτης, εἶπεν «ὠποφή» 

κῶμένος, ω τὰς" οιοιλέας. χευμῶνος καὶ ιἦρος Φεβμοιάτας «εἶναιε 
[99131::τέ:. δέ. ἐστιν. αὐτὸ. τὸ φύσει καὶ ὅτι οὐ μάΐην αὐτῷ 

προσέθηκεν έν τῷδε. 1ῷ. ἀφορισμῷ . ὀλίγον ὕστερον «ἐξηγής 
σατο, φάμενος, καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον Θερμὸν πολὺ πλείστιῖς 

οὖν τροφῆς δεῖιαι. αἳ γοῦν κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἤρος 
"Φερμόταταυ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τῷ φυσικῷ Φερμῷ θερμότα- 
ται, οὗ τὴν οὐσίαν ἐμπροσθεὺ. ἐδήλωσα. διὰ τί δὲ τοῦ χει- 

μῶνος ᾽αὐξάνεζαι «παῦτὸ, καὶ φιστότέλης,. εἶπεν, «ὑποφεύλεο 

γὰρ. δια. τὸ περιστάµενον .ἔξωθεν. κρύος, ὥσπερ αὖ πάλιν 
ἐν τῷ «θέρεν προς. ,αὺ : συγγενὲς ἀπονείνεταὺ. .. καὶ. οὕτω 

συμβαίνευ διαφορεῖσθιαυ μὲν. αὐτοῦ καὶ σκεδάννυσθαυ «τὴν 

οὐσίαν ἐν τῷ θΘέρει, συνέχεσθαι δὲ καὶ ισφίγγέσθαι καὶ εἰς 

βάῦος ὑποχωρεῖν ἐν τῷ χειμώνι. διὰ τοῦιο οὖν καὶ αἳ 

πέψεις καὶ αὖ ἐξαιματώσεις καὶ αἳ θρέψεις ἀμείνους εἰσὶν 
ἐν ταῖοδε ταῖς "ὥραιᾳ, προδέθηκε δὲ καὶ ἄλλο το συµβεβη- 

Μ 

κὸς αὐτοῖς τὸ καὶ τοὺς Ότενουο μαχροτάτοὺς γίνεσθαι, διὰ 

πες πάι αρρεϊιμῖ, ἔωπι. οοποθητιπξς οοπίνα ρες ας[ιαϊέηῃ, 

Αε΄ σαυ[απα. {ρ[ο Η{ρροογαίθς. ργο[ενί,- 4141 νεηίγες Ἰίοπιε 

5ἳ  νεγα παίυγα σαΜι[ιπιος ε{ἶε ρποπιπο]αί.  ΟµΙιά αὐϊειὰ 

14: Πἱ νοοαδι]απα: παξιώ αν; 4αοάφαθ πο ἴειίογο 14 1ρΤε Ίος 

ἐπ' αρμοιΊ[πιο αά]εσομ!; ραπἱο. ῃο[ οχρ]οανῖῖ Ἰη[οε. νει- 

Ῥϊς: οἰεπίπι Ιππαίμς οβ]όΣ. οορ]ο[µς.α{ί, ρἱαγήπιο Ἰίαφας 1η- 

ἀϊροί αἱπιεπίο, Ὑεπίγες Ιίαηιιε Ἠ1εμιο εἰ νεχο [μηΐ οσα[]-- 

ἀιππηΙ, πο [πιρμοίίες, Γεὰ οαἴογε παϊαγαΙ, οὐ] [αδ- 

Παπίϊαπι απίθα ἀεο]αγαν]πδ. Θεά ος 16 οα]ος επι αἱι-- 

ρθα(υ εἰἶαπη; ΑπΠΟΙέ]65 οχρ[ομΙΕ,- αἴια ἵπ ργο[απόιμη εχ- 

ή [εοις ' οἰγοιπιβαπία: ήπσονε, τεβυρίαῦΣ. φπεβιαἁμιούμι 

οοηἱγὰ αε[ίαίε αά) εοΠσεΠΘεθαι΄ οαἱογεα εχίθτη πα ργοϊδμε]]-- 

εππο Αίας Πα: οοπἱηοῖε ἁἱ[οιὶ φιάεπι ας ἀἱβρανί, ος 

Γι Πα πῖαπα. Ῥοχ αε[οίεπη;  οοΠΙ1ηθρ Ίγεγο: οἳ οοθγορί αο 

ἵπ. Ῥτο[απάμπα Γεοεάεγο ΡεΥ ἨΙεΠΙθΙΙ. ΕΒπορίεγεα ἰριίν οἳ 

οοσἱἴοιιεν αἳ Γαηβιήβοαιίοπο5 οἱ πα Μοπίριι Ἰή[οο ἴοιπρς- 

Παρκ) (5  Ηπε]τογσςς; ΛάάΙάΙ απίεαι εἰ ανά αμ οάἆαπι 

αὐθἰἀέμς, Ἰοπρβιιοῦ. πα σπα! Γομμλῦς. Πονίν. οἳ. ποοίια 
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τὸ μῆκος δηλονότε τῶν γνυκτών, οὐ 'σμίέκρὸν οὐδ᾽ αὐτὸ συν-- 
τελοῦν εἰς τὼς φυσυιὼς ἐνεργείαο. τὸ ὁ᾽. ἐπὲ τέλει περοσκεί- 

µενον σηµεῖον, αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταὶ τοῦ δεῖσθαι τρο- 
φῆς, ἔνθα πλεονάδει τὸ Φερμὸν «ἀξιόλογον τεκμήριὀν ἐστιν.. 

οἵ τε γὰρ παῖδες. διότι τὸ Θερμὸν ἔχουσε πλεῖστον, ΄ διὰ: 
τοῦτο καὶ δέονταυ πλειόνων καὶ περιγίνονται" οἵ τε ἄθλη- 
ταὶ διότι τοῖς γυμνασίοις αὐξάνουσι τὴν ἔμφυτον θερμασίαν, 

διὰ τοῦτο καὶ τροφών ἀπολαύειν δύνανταυ. πλειόνωνε:. τὰ: 
μὲν οὖν εἰρημένα. κατὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐταρκως ἐξηγησά- 
μεβα" περὶ δὲ τῆς ἐν αὐτοῖς αληθείἰαφ.ὲζ τις σκοποῖτο, μὴ. 

κατὰ πάντων ἐκτεινέτω τῶν ζώων ..τὸνὶ λόγον, ἀλλ. ἄποχω-.. 
ριξέτω τὰ φωλεύοντα. ταυεὶ .γὼρ οὐ δεῖτανι πλείονος τρο- 
φῆς ἐν τῷ φωλεύειν' εἴ γε καὶ μηδ. ὕλως ἐσθίοντα. διαρκεῖ. 

καὶ. καθ’. ὑπόθεσιν. προσηνέγκατᾶ. τοσαύτην ὅσην' πρὶν φω-- 
λεύειν ἐχρῆτο, κακώς ἂν αὐτὴν. ἔπειεν.. ὁποῖον.-γάρ τυ 
κατὸ τὼς ψυχρολουσίας συμβαίνει τοῖς ἀνθρωποιςν. τοιοῦ- 

τον τοῖς ζώοις ἐν τῷ χειμῶνι. συμβαίνει δὲ τοῖς ἓν ψυχρῷ 

λουομένοις, οἱς, μὲν ασθενές (ἐστι τὸ σώμα, ψύχεσθαί τε" 

νιάε]οεί Ἰοησιίαάϊπεπι, αὐαο Τε ϱἰἶαπι ἨΠΟηῃ ΡάΤΙΠΙ αἆ 

παϊυγα]ος Γαηποίῖοπες οομ/{οσί, .Οπος  νετο ἶπ ᾖπο. αἡ]οῖ-- 

Ίασ, ὑπαϊεία [ωπὲ αεἰαἰες ϱἳ αἰλίείαε, οιδί Ἱπάϊρεπίῖαο, αδβί 

οα]ο: εκυρεταί, Ργαεο]αγπα ἀΠπάΙείαμα- ει. Ειεπῖπι ρπετῖ, 

αωία. οα]ογεπι Ῥ]ατίπασπι λαροηί, Ῥτορίετεα εἰ Ρ]ητίρις 1π-- 

ἀἱρεπί απιεπ{ῖς εἰ Ῥ]υαγα εοποοηααπί.. ΑἰΠ]είαε 4ποφπο, 

αμ] εχετοῖ1ῖ οαἱογεπα παϊίναπα. αασεηί, 1άεο παπ]1ς {τά 

Ρο[ζιπῖ αἰἰππεπί]5. Όμαο στ. απ αρμοτι[πιο ἀϊομπίατ, 

[ας οχρ]οιῖπωας. δὶ απῖδ νενο ἀρίοχαπι: νενιαίεπι εκρ]ο- 

πεί, ποπ αἆ οιηπῖα απϊπια]ια. εχἰειάαί, [εά εα οχε]ιάαί, 

ᾳαε [αρίετταπεῖς 1π Ἰαρα]ῖς ἀεσαπί, . Ἠαεο επἰἶπι απαπι- 

ἀἷα {α8 ἵεττα [ε τεεοπάμαῖ, οορίοβοτθ ἨποἨ εσεπί απιεπίος 

απαπάοφαϊάεπι ΠοΏ ΟΠΙΠΙΠΟ οοπιεάεπί]α. ρεχάαχγαμί. Αίαιε 

εχ [αρροβίίοπα, { εα (Πίο πἰαπίς οἷὗο, αιαπίο, απίε- 

απ γεοοπάοτεπίασ, . πηα]ο 1ρ[υμι οοπεοηιστεηί, Οιοά 

επί Ποπαϊπίρας οοπΗΙηβΙῖ 4: {πὶσιάα. 1οἱ15, 1άεπαι εἰίαπα 

αΠΙΠΙαΙ]Ῥι1 αοοϊά1ί Ἰϊειωδ. Οοπιηριί απίοιη 16 Γ[Πριάα 

1οἱ]ς, απίρας Ιπιρεοί]]άπα φπίάεπα οοχριῖ ε{ί, μπι τε[χίρο- 

ΟΛΙΕΝΙΗ5 το]. ΧγΙΙ, ΡΑΒ8 1. ) ἆ 



418 δΕνΙΠΠΟΚΡΗΣΟΣΣ  ΜΦΟΡΙΣΜΟΙ Τ ΤΤ Ὁ 

Βὰ, Οµωσίς ΤΧ.΄ [29.1 Κά. Ῥα[.: ἵγ» (ρου αχ) 
καὶ βλάπτεσθαι, οἷο δὲ ἐσχυρὸν ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα τὴν" 

Θερμασίαν «εἰς τὸ βάθος ὑποφεύγουσαν αθροίξσθαι, μετὰ 

δὲ ταῦτα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφανειαν ἐπανέχεσθαι καὶ πὸλὺ 

πλείονα "τῆς ἔμπροσφεν. ὑπαρχούσης αὐτῆς. οὕτω δὲ καὶ. 

τῶν. ἕωων ὅσα ἡι ἐστιν ψυχρότερα λεεή γικαται τούτων 

ὑπὸ τοῦ «κατὰ τὸν χειμώνα κρύους, τὸ ἔμφυτον θερμὸν ὧς 

ὀλίγου δεῖν (254) αυτὸ ἀποσβέννισθαι καὶ διὼ τοῦτ αὐιῶν. 

τῶ. πλεῖστα παραπλήσιά νεκροῖς ἐστιν ἐδεῖ, ἀναίσθητά τ8 
ἅμα καὶ ἀκίνητα κατὼ τοὺς φωλεοὺς' κείµενα. «τινὰ δὲ καὸ᾽ 

πᾳαντάπασιν ἐν τῷ ποιοὐτῷ πάθει διαφθείρεται. πὼ δὲ πο- 
λβημύτερω, καὶ. Φερμότερα τῶν. ζώων ὅμοιόν τι πάσχει κατὰ 

τὸν χειμώνα τῷ σὐμβαίνοντι τοῖς λεν: σδώμαόιν ἐπὶ 

τοῖς. αοχφοτέρὂις λουτροῖρ. ἀθροίζεξαὺ γὰρ᾽ αὐτῶν ἓν τῷ 

βήθμε: τὸ θερμὸν, οὐ μὸ ἄία ̓  τῶν -- ἀποφευγουσῶν ᾿ 

τόφ τοῦτο: καὶ καταλιπούσηο ἑκάστης {ν ἓξ ἀρχῆς μον 

χώραν, ἀλλὰ τοῦ πνεύματος ἅμα τῷ “μὴ τρία ὃ᾽ 

ταῦτα . σώματα τὰ την ἄρχέγονον ἡμῶν οὐσίαν συμπλῆς: 

ροῦνται πγεῦμα καὶ αἷμα καὶ ἡᾗ ὀθῥώδης ὑγρότης, ἐξ ἧς 

᾽ 

γαγὶ, Έαπαι Ἰασᾶἱ; αριθ νόίο του[απα, θπαπηρτίπιαπα Γαπς, 
οαἴοψεπι 1 αἰίπήα ΄Γεβιρετθ -αο οο]]]σί; ρο[θα νετο αἆ εκ- 

ἰοσπαπι Γαροβοίεπῃ. ΥΕΠΙΘ8Υ6 ΘΠΠΙ(Π6 ΠΠ]ίο απαια απίεα 

απ1ρ]{ογθΠα ΄ εναάετο, ΄ 8ἱό εἴ απίπιαανα οπή πι Ἠπαίαγα 

{61419 ΡιΠ1 σα]ος. Ἰηπαίπς αὐ Ιήβεγπο) Πἱρογο νἰποϊϊίας, 

4ᾶἄθο τί ῥγορεπιοᾷο οκβιηρααίασ; ππάα Ἱρ[ογαα Ῥ]άγήπα 

πιονειιῖς’ Ππ]]]α οοπ/{ρίσετα΄ 1σεί [πα Γεηία 4ο πο πποία 

ἵπ Ιαίεργῖς Ἰαθεγές οααεάαπι εἰἴαπι Ρῥγογ[18 ορ Ἱπ 1ρ[ίο 

α[[θοίια πιοπΙαηίασ, : Οαίρας νεγο απἰπια]ρας οορίο[οτ εβ 

{αμα {αηρδιῖθ απ οαἱοῦ, πο Πππ]ε απϊάἆαπι Ἰΐθπηε ρᾶ- 

ἠσπίαν, απο οὐτροτίρας τορυ[ῖς {ΠρίάΙοτε Ῥαϊπεο Ἰοιῖς 

αοοϊΦΒἹιί, ἵΝααι 6ογπα οπ]ος 1 Ῥγοβιπάἁπα οορβῖας, πο, 

ρε 4οναιι, σαγπίριας 1]]πο Παριεηίρας αἱ απααααθ Ἰο- 

ο μα 4ἴθπι αἲ 1ο [ουπεραίας, ἀε[οτοπία, [εὰά οι [8-- 

ραΐμα, Πρίσία, Τα απίθια εναπί Ἴαθο οοχροτα α1ιαο Ργ- 

πηἱρθη]άπα πο ΠΙ [αρβαπείααι οοπιρ]ενεγιμῖ, Γρίας, [απ- 

διιῖ οἱ [ρεγπιαίίοις ΗΠΙΠΟΣ, εκ φάο Τη ῬΡεϊπιῖ φπ]άσαι, αἲ 
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κατ ἄρχας «μὲν, ὡς ἐν τοῖς περὶ σπέρματος. ἐδίδαξομεν, ἡ 
γένεσιο τοῖς. σιερεοῖς τοῦ ζώου µορίοις, ᾿ ὕστερον δὲ ἡ αὔ- 
ξησίς τε καὶ Ὀρέψις: ἐν τούτοις προσέρχεται. ὅει μὲν οὖν 
ἄμεινον ἓν τῷ χειμῶνι πέπτοµεν, τοῦ αἵμαιοςο εἴσω καὶ τοῦ 
πνεύματος εἰς [301] τὸ: βάθορ ὑποκεχωρηκότων, εὔδηλον 
παντί. λέγει γοῦν οὐ τοῦτο μόνον ὁ πποκράτης, αλλ’ ὅτο 

καὶ συμφέρει πλείω:λαμβάνει». ἐν: «τρλννν γὰρ, Φησὶ, νο 

σιν ὥρῃσε, τοῦε ἐστι ππαφναση καδ. Ἠρός, καὶ τὰ προσάρ» 
ατα πλείώ δοτέονι. καὶ μην. ΑΦΗ χε ὄλίγον ἀπορῤεΏ, καὶ 

διαπνεῖται χειμῶνος. εἰς τουκτὸς, οὐ δεῖται τὰ σώματα πολ- 

λοῦ τοῦ θρέψοντος ». ἀναπλήρωσᾶς γαρ. ἐστι τοῦ. κενωθέντος 

ἡ θφέψιο. ἄνάλογον οὖν εἶναι "χρὴ: τὸ ποσὸν τῆς Ἔροφής 
τῷ ποσῷ. τῆς διαπνοῆς, ὅτι «μὲν. οὖν. ἔστιν αληθὲς τὸ’ μυ] 

µόνον ἐν χειμῶνι πέιτειν ἡμᾶς 'ἄμεινον, ἀλλὰ καὶ λαμβάνον- 
τας ὀλίγα, καταψύχεσθαί- τε καὶ διὰ’ ποῦτο βλάπτεσθαι, 
προσφεροµένους δὲ πλείονα μηδενὲ τῶν πληθωρικῶν ἁλί-- 

σκεσθαυ νοσημάεωνο: αὐτὸ «τὸ γενόμενον ἐναργῶς μαρτωρεῖ. 
τῆς δὲ αἰτίας ἡ ζήτησις ἓν κοινῴῷ προκείσθω"' οὐ γὰρ δὴ 

1π Ἠδγις ἆε [επιίπε ἀοοΠΙπιης, [ο]ιάἱ αΠΙπιαΠ{16 ρατίρις 

οχι ε{,  Ρο[εα νετο αποϊίο εἴ πμῖγΙῖο Ἠΐ βοοεζιξ. 

Οιιοί {σιίαστ ππε]ῖμς Ἠϊεπιε οἶροδ σοποεοηπαπιάς, ΙΠίτο [απ- 

δμῖηε 4ο [ρίτίία ἆπ' Ῥπο[απάιπη οογροσῖς [εοεάεπ!ίῖρας, οἵη-- 

ηΊρης Πηποίε[οΙί. Ειοῖί Πιαφ πο ἴ4 Γοἱαπι΄ Ηἱρροέταϊες, 

Γοὰ. εἰἶαια αιιοά οἶθο οορἰο[ίογες οαρετθ οοη{εγαξ.  Ηϊ[σε 

Ίθίηιε ἴεπρεβαίίδις, ἀπημῖί, ου ε[ἰ µίεπιε οἱ γετε, ϱ0-- 

Ῥίοβονα οἰρατία εχ]]ρεπάα, Αἲ οεγίε Π ραποιπι εβ]ααί ας 

1οτᾶδ Ρε Ἠ]επιεπ εχμα]εῖ, «ἐογροτα οορίο[ ποπ ερεπί 

απιεπί]δ,  ΠὨΠαίτΙΙο Ποιάσπι εί . εναοιαί Ἱπβαιγαίίο, 

Οµμιαπῖας Τρι απιεπΙ ρεγ[ριναιίοπίς Παπ ἰαΙ τεῖροι-- 

ἀεαί οροσίεῖ. Οτο Ίἴαπε νε Πέ πο ΙΜεπιθ Ποπ [ο- 

ΊἸ1πα ππε]11θ οἱροδ οοποοπετθ, [εὰ εἰῖαπι ραιιοῖ α [αταξία 

ἴαπ. Ῥεγ[βρετατί ἴππι Ῥγορίειοα οῬ]ασά!, Ρἰατίριι απίθπι 

α[[απαῖ ἵπ. π]]ος Ρἱεἰμοτίοος Ιποεάεγτε Π]ογρος, 1ρ[ε τεὶ 

εγεηπίας πιαπ]{ε[ίιε ἰεβαίατ, Οαι[αε νεχο ἹππίΠίο 1ἵπ νιι]-- 

δις Ρτοροπαίαχ: πο. επίπι Ἴαεο (μΔεβΙο [οἱ Ηἱρροοταίῖ, 

ϱ 5 
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Σά. Όμαχτ. Ὦχ. [50.1 δ. Εὰ. ΓΑΠ, Ύ. (9941) 
πποκράτευ. γι μόνώ μάχεται τὸ προβεβληµένον, αλλὼ καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. οὐδεὶς οὖν ἐστιν ὃς οὔ φησι διαπνεῖ- 

σθαι. τὰ τῷ» ζώων. σώματα τῇ. διὰ τῶν ἀθήλων αἰσθήσεν 
διαπνοῇ πόρων. «φανεβὸν γὰρ τῷ εἰ. χρείαν ἥκειν τροφῆς 
ὅτι κενοῦται, ὡς εἴ γε.μηδὲν ἡμῶν ᾿ἀπέρῥει, διὼ παντὰςρ δ᾽ 
ἐφυλάττετο: τῆς οὐσίας «ὃκἀρχαῖος ὄγκος, «οὐκ ἂν οὐδὲ τρο- 
φης ἐφεῤμεθα, σχύπευ τοίνυν «εἰ κφνταῦθα τοῖς μὲν ἄλλα. 

ἅπασιν. ἄπωρθς ὁ . «λόγος ᾠπποκράτει δὲ. καὶ τοῖς ὧπ᾽ αὐτοῦ 
μόνοις εὔπορος.. οὐ. γὰρ .ἄλλο-τε τὸ διαπλᾶσαν ἐξ ἀρχῆς τὸ 

ζῶον, ὥσπερ. οὐδ᾽. αὖθιις' αὐξῆσαν, ᾖ) "μέχρι. πραρῆς κά λφ 

ὅτι μὴ. τὸ» θερμὸν «τοῦτο τὸ. έμφυπο»;. ὑπὲρ. «οὗ νῦν ὃν λόγος 

ἐστὶν., αὐνῷ, εποιγαροῦν: τοῦτο" πάντων 'τῶν φυσικῶν έργων 
αίτιρν ῴραρχαν, νε μδή σελεῖόν ἐστιν. ἐν. τῷ, χεικώνο᾽ καὶ τος 

ὀρεξεις ἐπιτείνευ. Ναὶ παφ.πιέψεις αὐξάνει καὶ πλέον αἀθροίζευ 

τὸ αἷμα καὶ παχύνεν. τὸ ἀῶμα καὶ «Εοῦ οιενοῦν. τὰ «περιττώ-- 

µατα προνοεῖται. «τὸ μὲν :γὰρ. πέριξ Άαλπος οὐ τὰ πε- 

οωττὰ µόνον, ἀλλὰ καὶ. πάνθ᾽' ὁμοτίμως. ἐκκενοῖ διαφοροῦν. 

{εὰ οἱ οείετῖς οπιπῖρας τε]αοίαίαν,. ἈΝα]]ας οπῖπι ἑ[, απ 

αΠΏ]πιαλὰαΏ1. οΟΥΡΟΤΑ:, «68: 4186 Ῥεχ αρατίος Γεπ[ββας΄ ππεαίμς 

Πϊ,, Ῥει[ριτα[ίοπό : ἆλβ]ατί -αο ἀπβρατί ποπ. {αἰεαίαν, Ηίπο 

επῖηι «οοΏβίαί αἆ. αἰιπεηὰ. ρεπατῖαπι εα νοηῖνε, αποά ονα- 

ουομίασῳ ας αἳ ΠΕ πο[ίταπα ε[]αεγεῖ, ' Γεά ρνυίβάπα 

Γαῦβαπίας Ιπιο]εθ. ῥεέῤείιιο. [εγγατείών' πα]]α Ῥγονίας αἰῖ-- 

αηθη(ί Γοχεί. ηδοθί]ίας, :Ύαγιπι απαππαάνοανία, παπι Ἠϊο ο8- 

ἰατῖ αμ]άθεπα οαπΙρας Ίαεο αιιαε[]ο Πί Πποκρ]ἱοαδῖ]1ς; Πιρ- 

Ροοτα!ῖ  γετο [οἱἱδᾳάο οἶας. [εοίαίοτίρας. εκρ]ἰσοαρ]]].  ἨΝε- 

αι επ] αἰῑαά οι]άφααπα απ]πια!, ε[ογππανίε, πε ποφιθ 

ταγβαπα. αἀλαχτί ααί, αἀα[ααα πιοτίεπι α]αῖε, ῥργασοίογ(ααπα 

οα]ος Παϊϊνας, ἆο «41ο ππο. 1ρ[ οταίῖο: ε[, Πίο Ιβίίας 

απ 1η ΕΙ οπή απλ. ΓαποἱἹοπαπα παϊαταΠαπα οαµία, οπία Ἠϊθιπο 

οορίοβΒοσ, Ρτορίεγεα οἱρί αβροίεπἰΊαπι νεμεπιοπεῖας οχοῖίαξ, 

οοσἰῖοπες απροί, ῥρ]ι5 [απριμῖς αοοιην]αΐξ, ογα[ας οΟΓ-- 

ΡΙ19 εἰ]οΙί οἱ τί εχορεµιοµία ΥαοΠΘΗΙΗΣ. Ῥτονίᾶεί, Αί ποῬβ 

πηά](ο οΙΓΟΠΙΗΠ4ΠΘ. ΟΔΙΟΣ: ΠΟΠ) πιοάο. [αρογῃαϊίαί6ς, νογιιπα 

εἴἶααι αεπα]ίες οπιπία ἔππα φααθ (πη]. οππι ΓαρενΠμίία- 
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ἅμα τοῖς τερετεοῖς τῶν ἐν τῷ (ξώῳ καὶ τὰ κατὰ φύσιν ἐν 

αὐτῷ περιεχὐμενᾶ᾽ κατὼ τὴν βδ τῶν' Ταΐέρῶν ὀνομαξομένην 
ὤδηλον δαπγοήν, ἔμφυτον' ἐργάξενὰν) Ῥμό οὐ γὰρ: δὴ 
ἄλλο ἐν τοῖς ξωοιδ' ἡ "αύσις ἐστὶν) η πποῦτο᾽ πατὼ αὸν /ππὸ- 

κράτους λόγον. δεδεικταὶ ' 9) ὑφ ἡμῶν ἐν τοῖς περὶ φύσι; 

κῶν δορκωνὴ οὐ) Ῥόνον ὄφεγομενὴ μὰὶ ου καὶ 

προσφύουσα τοῖς" μορίοες ᾖ 'φύδις ἁκάστῳ τὴν οὐκείαν Ἴρο- 

σην, ἀλλὸ -καὶ διαφοροῦσα ᾿ τὰ περιττώματα ταύτης μὰὶ ὅσῳ 

περ ἂν ᾗ ῥωμαλεώτερο» Τὸ τὸ  ἔαφυτον θερμὂν, τοσοῦτὸ μαῖλον 

ἐκφεύγευ" την "αἴσθησιν ἡ 'διαπνοή. αὶ δι τοῦτο "άρα 

φύσιν εἶναι 'τοὺς ἱδρῶτας.' ὁ Φιοκλης εἶπεν, ὅτι καλώς ἁπάν- 

των διοικσυμένων τῶν Μωτῷ τὸ σῶμα, πρατουμένης της τρο- 

φῆς ὑπὸ φύσεως, οὐκ ὤν' ποτε αἰσθήτὴ διὰ ̓ τοῦ' δέρματος 

ὑγρότης μὴ ὕδα Φὰρ ἐν '᾿βαλανείοις ἢ γυμναξομένοις 

σφοδρώς Ἠ: υδιὼ. θερινὸν Ἑαάλπος, Ἵδροῦοιν. ἄνθρωπος, βιαίων 

αἰτίων εἰσὶν'' ἐκ ῤά “καλώς οὖν ἐν τῷ τν διουκεῖγαυ 

πάντα ἐὰ᾽ Αατὼ τὸ ζῴον, δεων" καν ογωκά ὑπάρχῃ δηλονότε. 
2 ον . ] Δι ὁ ΤΝ νι - Γε 

εἴλας. ἵπ ἀπϊπια]ϊ ΓΙΝΕ αι ᾳαὰς΄ 1Η’ ο ΓόδπΠ ἄάπι πα αγαπι 

εοπιϊπεπίας, ἄπειιεπᾶο εὐαοδαί εα ἐνασοια(Ιοπᾶ, 4παθ 8 

πιεθ]οῖς αὐτὰ Ῥεσ[ρίμαῖο ποπ μασ, παπι σαἱοχ’ Παιῖνας 

πολη ταν. Νο εμῖπι αΠίια αἀϊάφπαπι ε[ί Ρταείετ Ἠπο σᾱ- 

Ἰούεή απϊπια πα’  Πατά μα” οκ κ) ών νως Γεπίεπα. Ὄε- 

πὀη[ιγαξάα :ἀάίεήι σβ α πορῖς 1π' "Ἠρεῖς' 4 {ασια αρα 

παίπταίρας, παίαγαπα ποΗ Γο]απι ἁρβειέτα εἰ εοπΠσενθ΄ εί 

ασό]]πανα Γαάμι δά]ψας | Ρατ[ῖ Ταμ]Ἴάτο ἄο Ῥγορείαπι αῖ-- 

ππεηίυνη:, Γεά Ἰα]ὰδ φΠοφαο΄ γδογεπίεπτα ἀἱ[οαίετε, αΜαπίο- 

απξ {οτιῖος εκβι(6σΙΕ σα]οτ 1ΠΠίμ5, ἰαπίο πιαρῖς Γεη[απι 

εΠυδΊΕ’ Ρετ[/ρίγα[ῖο, Ίάεσφαθ [αάοσες ΡίαείεΓ΄ παίιταια ε[ζα 

4ϊεέναι (όσες, ἁοά Ῥτορε οπιπῖρας 1Π᾽ οογροτε ἀῑ[ρεπ- 

{ωεῖς ασ οἴρῖς α Παίανα [αρασιῖ 6ἱ οσσιῖς, πεηιά(ασπι απά 

ΓΡ (επίαπι εαᾷαξ μποτ ΄εχεθΓπετεϊΗς. ΘΦΗάοτε5 ΄ εΠΙΠΙ 

ααΐδας οηίήσς΄ ευ Ῥαΐπεα αιἲῖ γεμεπἠεπίες θΧος οἳ(αλ]οηός 

«ασῖ αε[]νος ΄ἀτάογεΒ πιαπαΠῖ, Γ ΨΙδ]οπίατααι σα [αγ Βὴ πε 

εβεοίας. ΄ Ἐεσίε βίας) οπιηῖα Ἰμήσπια απ απ]πια] αλ μα η] 

Πιαπίας, ἁπάμά’ ε πἠπάαιή Πἠδάεναϊα ο Ηέ, Να) 



0 ο ΠΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ «ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Κά. Ολανε, ΓΣ, [50. 84.1 Ἔάι Βαν, Υ. (251:) 
τὰς γὰρ. ἀμέτρουρ ᾿δυσκρασίας καὶ αὐτὸς ὁ. ἠπποκράτης ἐν 
τοῖς ἐφεξῆς µέμφεται.., γνωρίσματα δὲ οὐ σμικρὰ τοῦ κα: 
λῶς διοικεῖσθαι πάντα τὸ κατὰ τὸ ζῶον ἐν εῷ χειμώνι τῶν 
κατὰ φύσιν ἔργων ᾗ ῥώμῃ. πέετεται μὲν γὰρ ἐν τῇ γα- 
στρὶ τα σιτία, διότι πλεῖστόν ἐστι. τὸ κατὰ φύσιν [ή] 
θερμό», ὄπνοις τὲ ἅμα μακροτέροις ἐκκαθαίρεται τὰ πέριτ- 
τώµατα. τοῦ σώματος. ὅσα, μὲν ακριβώς λελέπτυνται διὰ τοῦ. 

δέρματος, ὕσα δὲ ἀτμώδη,, διὰ τῆς ἐκπορῆθν ὅσα ὃ᾽ ἑκανώς 

παχέα, δια τῶν οὕρων. «ὑφίσταται γὰρ αὐτοῖς πολὺ πλέον 

ἢ κατὰ τὸ Θέρος πρὸς τῷ καὶ: τὸ πλῆθος τῶν οὔρων ὅλων 
ἱκανῶς αὐξάνεσθαι κατὰ τὸν χειμώνα. καὶ. μὴν καὶ τρέ- 
φεται μὲν καὶ σαρκοῦται τὰ σώματα μᾶλλον, ἐν τῷ χειμῶνι 
καὶ. πλῆθος αἵματος ἀθροίξει. χρηστοῦ,. τοῖς }ὲ. μὴ πανεᾶ- 

πασι μοχθηρῶς διαιτωµένοις, «εἰ γὰρ ἐννοήσεις ὡς ὀλίγαις 
μόν τε καὶ ἰσχνὸν τὸ σῶμα ἡμῶν παρὰ τοῦ φθινοπώρου 

διαδεχόμενος ὃ χειμὼν εὔχυμόν τὰ καὶ παχύτερον ἀπεργά- 
ζεται, γνωρίσεις, οἶμαι, τὴν ῥώμην τῆς διοικούσης ἡμᾶς 
δυνάμεως, ἥτις ἐστὶ τὸ ἔμφυτον Θερμόν. ἀλλ εἰ μὴ τροφῆς 

πιοζεχαίας Ιπίεπιρεγαίυχας οἱ 1ρ[ε. Ηιρροσγαίες ἵπ {οηυοῃ- 

Ώρας ἀαπιπαί,.. Όυοά αυίεαι ἵπ απἰπιαἰ ἠ]επιε Ῥδ]]ε οπιη]α 

αἀπηπβίγεπιας, παϊαταλαπα. {αποίυπυπα τορας, πο Ἰενία 

Γαηἳ 1ηά1οῖα. , Ναπι Ῥε]ίο οἱρῖ,1π γεηπίτ]ιομ]ο οοποοφααμέας, 

αποπίαπι: παἰπχα[ί9. οα]ον σορίο[{βπιιθ [ οἱ πμ. οοσρογία 

εκογειπεπία ἸΙοηρβίογ]ραςδ [Γοπιηῖθ εχριιραπίας,  ἴαπα δε 

εχα βίο εχἰεηιαία {απί Ῥες ομη {πα φας Ἰαλιποία, 

Ρε εχ[μἰταϊἴοηθια; ϱ1άΘ. Υεγο οια[λονα Γμπί, Ῥες ΠΓΙΠᾶΝ. 

Πἱ6 επίμα Ρ]α5 πεβ; ΓοάππεπΗ , 4 μαι Ρος. βεβαίοπι, Ρήᾳ6- 

{Ἱογεα εἰἶαπι υΠΙνεγ[αγπα ατίπαγαπα οορία ρε; Ἠεπθπι Αγ: 

πιοάιΙιπ αὐσείι,.  ἆάπι γετο Ἠρεγαἰ1ας αἰαπίήτ οἱ οαγηοί[α 

πασὶ ναί Ἰ]επιε οοχροτα Ῥοπίᾳαθ [4ΠρυἱΠΙ6 οορί8ΙΑ 

αοοιπιπ]απί, 15 {αππθή. οχοερ!ῖ 4 αε ῥγανο υἰαπίας. νίοίαν. 

λαια Π οοπ[ἀενανεχῖς, πί ρες ααιπιησπι ποβῄχα οοΓροΓα 

ἰαπι. Ῥαµσο Ργασαϊία [αησιῖπε, ἴμπα εχἰεημαία εχοιρῖεῃ6 

Ἰήβετπα ἴθπιρε[βας εἰ Ῥοπίφ Ἱπιρ]οί Ἠαπιονίυς εἰ ογα[ϊογα 
οβιαῖῖ, πονετῖθ, α.ὈΙίτοχ, πο σαρεγπαπἰ15 τοριχ {αουσ]ίαίΙς, 

αἱ. ο8ἱος. παιῖνας εΏ, Ύεχαπι η Ἰ]ς. οορἰο[ο {μαίας 



κα 14 41ΗΝΟΙ ΕΙΣ αΤΤΟΤΣ ΤΠΟΠΙΝΗΜαΊ4. 405 

Ἐν, Οἶνασι, ΙΧ. [41.] {οτα, Βόῆς Ὑν {241:) 
ὠπολαύσει δαψιλοῦς τοῦτο, νικηθήδετας. μὲν. αὐεῦ πρῶτον 

«ὑπὸ τοῦ περιέχυντυς κρύους, ἐξωθέν τε προσπίπτοντος καὶ 
διὰ. τῆς εἰσπνοὴς ἑλκομένου,  συναθῥωσεήσει ὃδ᾽ αὐτῷ καὶ 
πέψις σιτίων' καὶ γένέσις αἵματος χρηστοῦ καὶ θρέψις τῶν 
ποῦ ζώου μορίων «καὶ. περιιτωμάτων κένωσις. «εἰ ὃ᾽ ὅσον 
αρατεῖν δύναται σιτίων, ἀπολαύει «τούτων δαψιλῶς, αὐτὸ τ' 
-ἂν αὐξηθείη. καὶ πανθ᾽ ὅσα πεφοείρηταν, διαπράξεται περὶ 

τὸ ζῶον. ὕει ὃ᾽ ἐκ τοῦ προσφέρεσθαν πλείω συτία 9 χά- 

τεργάδεσθαι καλως, οὐκ ἐν τῆ γασερὶ μόνον) αλλὼ καν' τιῖς 

φλεψὶ καὶ πανεὶ. τῷ' τοῦ ζώου μορίῳ, πολὺ μὲν εὐσαρκότε- 
Ὃον ἕκαστον ἑαυτοῦ γίνεται καὶ πολὺ εὐαιμότερον, ἑπανῶς 
ἐνδείκνυται καὶ τὸ διὰ τῆς πείρας. ἐγνωσμένον τοῖς ἀνθρώ- 
ποις;, οὐκ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνων, ἄλλα καὶ τῶν' ὑποξογίων. πρὶν 

γαρ ἄρδασθαν" το Φέρος ἓν τοῖς τελευταίοις τοῦ ροεν. αἵ-- 

µατος αφαιροῦσιν ἑαυτῶν τε κακείνων»" ἀναμιμνησκόμενόο 

τῶν καταλαμβανόντων αὐτοις νοσημάτων, ὅταν ἑξαίφνής 

ἐπιγίνηται  θέρος: θερμόν. ἐκτείνει γαρ ἐπὶ πλεῖον τοῦτο 

καὶ χεῖ τὸ αἷμα καὶ ὥσπερ τινὰ δέσιν αὐτοῦ κατασκευάδευ, 

αλπιεπίο, ῥρτίπιαπι α1ρίε αἲ απιρίεπίθ ΓΠσογε [αρεταβῖίη 
Ἴοσπι αΏ 9ο αιῖ. οκἰΓίμ[έοιις Ἱπσταϊε, ἵππι αἲὓ 1] αι ρε 

Ἱπ[ρίχαΙοπεπα αἰἰγαλίαγ; οὐ πι Τρ[ο΄Ὕετο 6ἳ οἱθόγαπι οοσ[ῖο 

ἀοερίλιαίατ οἱ Ῥοπὶ [αηρε]πῖς ϱεηοχαιῖο εἰ ρα ελπα αμ η]α-- 

19 πιΙγ]({ο οἱ εκογοπεπίοτυπΙ ενάσια[ίο. ΄ 8ἱ νεγο αιιαΙ- 

έππι εἀμ]ογιπι οοπβσενγα εἰ «οφιιέγθ” βθίέΠ:,' Ἠ]9 ̓ οορῖό[ε 

Γγιαίαν, απ Ἱδ απρερίασ εἰ απαε ροής οπιηῖα εμαγγαία 

{απί Ρρετβοῖεί, Οσο ααἴεπι εκ Ἰρεναοβίθας οἰρῖς α[[απι- 

16, ασ ΡΊοῦε Ποπ 1Ππ νεπίγίοα]ο- [οἱαπι, νεταπι ἐἰίαπα 1 

νεπῖς ο’ οπππί αΠἰπια[ Ῥατίο οοπῇεος, Ἀἁπαπιποάφαε 

πηπ]ίορετε {ε 1ρίο έαγποβις τοάαίασ εἰ οορίοῇονε εοφτθ 

Ῥτοβο [οαίεαί [αυσαΐπε, [αιὶ ἀεπιοήβγαι εἰ ααοά Ἰοπηη]-- 

Ῥαά6 ποπ Ἱπ {8 [ο]ΐδ, [εὰ εἰ νειεγίιμ]ο απΙπια]θας εχρεγίεῃ- 

πα οοπιρετίαπι ει Τρ παππαιε Γα8 νετ Ἠπεπι, ΡγΙαδ-, 

απαπη αε[ίας Πποῖρίαι, πι ΠΕΙ, έααι  1ής [απριϊπεπι  ἆθ- 

πταµαπε, ἵπ πιοπιοβίανη γεγοσαπί66 πιο ΙΏος ααἴραςδ οοντῖρῖα-- 

ασ, πάπα αε[ιάς, εα]]άα γθρεμίς Γαοσε[εσί,  Ηαεο  εΠῖηι 

Ἰαμάς ́  [απριήποπι εκίθησα {αιάᾳας ο ἵαπιαια ε]ι5 



4094 Ὁ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Εά. Οµασι. 1Χ. [11. 1 Ἐὰ. Ῥα[. Ύ, (3541. 9335) 
ιὼς μηκέτ, ἐν. ααὶρ φλεφὲ στέγεσθαν. τὸ τέως σύμματρυν, 

αλλ του ῥηγνύειν αὐτὰς. ἢ «ἀναβιῤρώσκειν" καὶ ὅταν ἀμὲ- 
πρότερον ἐφ᾽ ἕν τε µόριον,- ὕπερ ἂν ὠτάνεων ἀσθενέστερον, 

ᾖ, ῥυῇ, φλεγμονὴν εἢ ἐρυσίπελας, ἤ τυ:τοιοῦτον ἕτερον ἐν του- 
τῳ νύσηµα ἐργάδεται.. πολὺ γὰρ πλείω τε καὶ µέίζω τῶν 
πληθωρικῶν νοσημάτὼν . ἐκ. τῆς τῶν χυμῶν γίνεται χύσεως. 
ἅπαντα. οὖν ταῦτα μαρτυρεῖ τοῖς ἄλλοις, ὅσα κατὼ τὸν προ- 
κείµενον ἀφορισμὸν. ὁ- Ιπποκράτης ἐδίδαξε, καὶ τὸ μὴ µόνον 
δύνασθαι πέττειν πλεῖω. σιτία κατὰ τὴν ὧραν ἐκείνην, ἀλλὰ 

καὶ δεῖσθαι πλειόνων. . ἀνάλογον γὰρ. ἀεὶ χρὴ. εἶναι τὰ -σι-- 
τία τῷ. πλήθευ. τῆς ἐμφύτου θερµασίας, πλὴν εἴ ποτε, ὡς 
ἔφην, ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος θερμασίας ἀσθενὴς γενομένη 

ἡ φύσις . ἀφαιρεῖν. ἄναγκάδε.  διὸ καὶ περὶ τοῦ ἠἦρος, 

ἀδιοριστότερον εἰπόντος. {πποκράτους ἐγο) διοριοῦμαυ, πρῶ- 

τον. μὲν ὅτι κατὰ τὴν ἀρχὴν ὅμοιόν ἐστι μᾶλλον κράσευ χει- 
μώῶνος Ἡ θέρους, ἐπὶ. δὲ τῆς τελευτῆς. ἔμπαλιν. εἶθ᾽ ὅτι 

πολλάκις (255) μὲν οἷον χειμῶνοςρ ίνεταυ ψυχρὸν, ἐνίοτξ 

{εγνοτεπα . παο]ίαν, αἆθεο αῖ Πο απηρ]5 1π γεπῖς Μαοίε- 

αι ορπηπιοάεγαίις ἱεραίας, [εᾷ αιἲ 1ρ[α8 ταπιραί αἲῖξ εγο- 

ἀαί οἱ αμπι ἱπιπιοάργαϊϊας 1π αἰϊφμαπη. ρατίοπα,' πας 6- 

1ενῖ ΠΙ Ἱπιρεσί]]ου,. Πακοετίε, ἵπ οα αμῖ {πῃαπιπιβ{1οπεία 

θυἱ ειγῃρε]ας αι αλααοά αἰῑπά πιογδί Ρεπιδ εβιοίαί, Ναι 

πηπ]ίο εἰ, ρ]ιγες 6ξ. ριανίογθς πιοτΡί ρ]ειγ]μ1οί εκ Ἠάππογαπα 

{αῇίοιο .ΡχοογΘΒΗΓΗΣ,. Ἠαθο ἱρίίας. οπιηῖα ἔαπι οοἱοτῖς αᾱ- 

Πηρι]απίασ, «µας 1π ρταε[επ!ί αρλοτί[αιο Ἡἱρροογαίες ἆο- 

ομ1ε, ἴαπι, Ργοβαπί οαἸογεπι ποπ [ο]μπι Ρρο[ῖε Ῥεσς 14 ἴεπι-- 

Ρίιδ ΡΙγεθ οἶροφ οοποο“πετε, ΥΕΓΗΙΠΑ οἴῖαπι ρ]ασίβης Ἰπά]- 

δετε, «ΘὈεπιρογ επῖπι οἴρατία οα]οτῖ παἰϊνΙ οορῖας ΡΙΟΡΟΣ- 

Ποπο τε[ροπεαπῖ οροχ!εί, ΠΙΠ αμαπαπάο, πα ἀῑχί, παίιτα 

απηβ]εη(ῖς αθτῖς οαἱοτο. Ιπιρεοῖ]]α {αοεΐα, εοραί ΄ [αράποεγθ. 

Οαπιοβγεπι αααπι οἱ ἆε νογε Πιρροοταίες {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 11-- 

ἀϊβαποίϊμς Παβραενῖέ, ἀρίο ἀϊ[απριασπα,  Δο ῬΡτίπιαπα γεγῖς 

πλ άαπι Ἠ]οπαῖς ΠΠ] πιαρίς εἴε ΙεπιρογαπιεΠίο «αάαπι 
αεβαιῖ Ώπεπι οοπίτα. ΄ Ὠειηάε [αερεΠΙπιεγο. νετηαπι Τεπι- 

Ρεβαίεπι ααα] Ἠάρετπα, Γρίάσια εκἰ[ετε, Ἱπετάαπα γεχο, 



ΚΑΙ ΓΑ 4ΗΝΟΤ ΕΙΣ 4ΥΤΟΤΣ ΤΠΟΠΙΝΗΑΤΑΙ. «Λὸ5 
Ἐὰι ΟµάΕ. ΠΧ. [81. 50.1 ΓνΕὰ. Βαΐ, Υ. (295. 
«δὲ οἷόν περ Θέρος Θερμόν. ἐν μὲν οὖν τοῖς πρὠιοιθ αὐταῦ 

«μέρεσι καπειδὰν γένηταέ ποτε ψυχρὀν,. ὁμαίαν τῇ χεἰμερινῇ 
ποιησόπεθα τὴν δίαιταν" ἐν δὲ τοῖς ὑστέροις µέρεαιν ἐπει- 
δὰν γένηταἰ ποτε. Θερμότερον, ὁμοίαν τῇ [32] Θερινῇ, µέ- 

σου ὃ᾽ ὄντος τῇ κράσει καὶ τὴν δίαιταν. ἀνάλογον. τῇ κρά- 
σει ποιησόµεθα. παῦτα μὲν οὖν πάντα περὶ τῆς πῶν ὑγιαι- 

φόντων εἴρηταυ διαίτης ἑξῆς δὲ περὶ τῆς τῶν φοσούνεων 

λέγει. κας 

στ. 

“Ὑγραὶ πᾶσαι δίαιται τοῖσι πυρεταίνουσι “Ἐυμφέρουσε, μᾶ- 
λιστα δὲ παιδίοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν οὕτως εἰ- 

Φισμένοισυ διαιτᾶσδαι. 

3 Γ - ή ἳ 3 ᾿ Ὑ ο 3 μα) η 
ᾖν μὲν τοις ἐμπροσθεν αφορισµοις περὶ του ..κατα 

τὴν δίαιταν. ποσοῦ τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο, νυνὶ δὲ περὶ 

τοῦ ποιοῦ διεξέρχεται, πολλὰ καὶ χρήσίμα τῶν κατὰ τὴν 

-απα]ίς. αε[ῖνα εἴι, οα]ϊάαπι, Ετίπς ἀδιίσ. νετ ραγΏῦα», 

Π ᾳμαπάο τὰ οαάσπι {αεσῖῖ, Μρεχηαε ' βπιῖ]επι | νἱοίι.. τᾶ-- 

Ώοπεια ἀΠπβΙἴαεπΙαδ:. Ῥο[πεπιῖς Ὑετο, {Π. απαπἆο. οα]άϊας 

ἀμεχΐ, αε[ϊναε [πᾶλεπα; Π απίεπ ππεθία Πἲ {επιῤβετίε, 

ἀἰαείαπι 111 (οπιρεσ] αἱ 8Παἱοραπι Ρυαε[ογίῬεπιμ. Αίηιε 

ΊἸαεο οπιπία ἆθ [αποτυπι ἀῑαεία ἀῑοία Γαπί, ἀείποερδ αἰέεπω 

4ε αερτοίαπχαπι υιοία. ἀπετιε, 

| ΧΤΙ. 

Ρος ωπηίάμς εωσα [εργίοϊιαπείδις οπαηῖδις, Εμπι ππακίπε 

νμεγὶς εεἰεγίσφιε ε[ιωτποάί μὲἱ νἰοεω οοπ[ιεεῖς ο εγ!, 

Βηρεγ]οτίρας αρ]ογί{αιῖ ἆε νυΙοίμ5 απαπ/τίαίε  ἀοοίτί- 

παπα ἀπβΙΙΗ ΕΣ. Πππο Υετο ᾖε αυα]ίαίε. ἀετι, πιυ]ία αἆ 

«θτίεπι οου/{ετεπ/ία : Ῥχεν]πια. οταίίρηε ἆοοεπβ., Ῥεἴπππα 



ὧὼλθ Γ ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

ει Οµοσι. ΣΧ. [00.1 ος Εκει ΕΒς Βα[ι νε (210) 
ἱρδμρηκν ἐν' βραχυτάτῳ: διδάσκων λόγω. πρώιον μὲν ὅπως 
«χρὴ διαιτᾶν τοὺς πυρέττοντας, . εἴθ᾽: ὕὅει τὰς ἐνδείξεις τῶν 

ὑγιεινῶν διαιτημιάτων «ἐπὶ μὲν τῶν". παρὰ: φύσιν ἐναντίας, 

ἐπὶ δὲ τῶν , κατὰ «φύσιν ὁμοίας' χρὴ 'Πποιεῖσθαυ.. τῷ μὲν 
γὰρ πυρετῷ,. διότι θερμὸν καὶ ἔηρον ὑπάρχει πάθος { ἔσευ 
-}ὰὼρ. τροπὴ τῆς ἐμφύτου Θερμασίας ἐπὶ τὸ πὺρῶδες) 'ὑγρῶν 
δίαιταν. συμβουλεύε "παῖᾳ ὃ᾽ ὑγροτέραις φύσεσιν, εἴτε δι 

ἑλικίαν εἴτε ὃν ἔθος, οὐ τὴν ἐναντίαν, ἀλλὰ τὴν οἰπείαν. 

φυλάττεσθαι γὰρ αὐτῶν δεῖ διὼ τῶν ὑγρῶν τὴν φύσιν οὐκ 
ἀνασκευάξεσθαι, καθάπερ τὰ νοσήματα. ὕὅσοι δὲ τοὺς ἅμα" 
πυρετοῖς ου νά προχξιριξµενου τῷ λόγω «δεαβ άλλη» 

οἴονταυ. τὸν ἀφορισμὸ», ὡς οὐ χρὴ ἐκείνων ζώντων. ὑγρας, 

ἀλλὰ ξηρᾶς διαίτης, ἀγνοοῦσιν ἀναγκαιότατόν τὲ της Φερα- 

πευτικῆς μεθόδου κεφάλαιον, ὑπάς ἡμεῖς ἐπὶ αλέον ἓν ἐκείνη 

τῇ πραγµατείᾳ διεληλύθαμεν, ὡς ἕκαστον μὲν τῶν ἁπλῶν 

παθών: ἐδίας δεῖται Φεραπείας, ἐπιπλεκομένων"' ῥ᾽ ἀλλήλοις 

εἰς  ὅσον ἂν ἐπιπλέκήται, εἰς τοσοῦτον ἔξεε κοινὴν' καὶ αν 

τῆς “Θεραπείας: ἔνδειδξιν;  ἤτου "πρὸς τὸ Ματεπεῖγον΄ ἡμῶν 

ᾳμοπποᾶο νἱοίας ΓεργίοϊίαπΕδιι Πἱ Ῥναε[οτίρεπάς; ἀε]πάς 

{αἱ ρτῖς νἰεᾶς ή ίσαίῖοηςες Ἱπ' 118 (μἱάθαι ΄4αας ράδίΘΥ 

πδιηχαπα΄ Γαπὲ ᾿οοπἰγαν]άς, 1π. 15 νετο οιἶαθ Γεοιπά ἁ πα α-- 

αγαία  π1]]εβ ἀμοεπάαθ ε[[α. Ἐερτί παπιααε, ααῖα σαάας 

πο’ ῄοσμ5 εβ. πιογρας; 6βι οπίπι πανί οπ]ογῖ ἵπ θι1Π ο0Ἡ-- 

νετίίο, Ἰπιἁ αμα νΙοϊααι΄ οοπ[α: ἹἩαπιδτοτίθας νογο” πᾶ-- 

ταγΐδ, Ώνο αείαιῖς, Άνα οοπβιθιιἁ1πῖς ταοπθ ΠΟΠ σοΠίγα-- 

τίαπα, Γεὰ {αιαγεπη, Βου αμ] Παϊαγαπὰ μαογὶ ορού-- 

εί Ρεν Μπη]άα, ποπ (ἀεπιαάπιοδααι ΠΠΟΥΡΟΒ Ρεν οοµίταγ]α 

ἀεπιο]Ιπῖ. Ομ] νεγο οιπι {εργινας Ἠγάτορε Ῥτο ταΙίοπθ 

ΡΙο[εγεπίος Ηἱρροογα[ῖ αρλονΙ[ηπα Ιπιργοβαταο Παάεηί, 

ος Ἱπαρ]οϊεῖ ΜΗ) ΠΠονρῖ, ποιι. Πάπα) νἰοιπι, Γεᾷ βο- 

οπή ροβαἱεηῖ, . Ἡ ρεγπεσε[Πανίαπι' πιρί]οςῖ πιεάειιάῖ σαριιί 

Ισπογαηῖς, αιιοά Πο05 «ο 1π οΡρετε Γαβ5 εκρ]ΤοιίπηΙς, ΠΗΙΠΙ- 

απεπ]ᾳιιο [οι]ϊοεί πιοΥΏάπι Ππιρ]ίοσπι ποσά οὐ γαίἴοιπε Ἱπ-- 

ἀΐρονα; μΗεηον γετο, οπα (ευ ι16’ 1η{6ς΄ [ο οοιήρΙΙσαπία, 

᾿εαισμάς οοπιΠν πα θαι Θἰίαμα οιιγαιϊομΙδ ἀΜἰοαεοπσαί- Μαρί-- 

τον» Πορῖ απἲ ὀυΗ’ άΙ΄ πιαρῖς αγβοαί ὀὐδγοσπιίριις, Πσι 
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Ἐὰ, Ολοπι. ΙΧ. [32. 80.) ο το, Βαθι Ὑν (94.3 
ἑσταμένων, (μετ «τοῦ «μηδὲ ἑτέρων παντάπασιν αμελεῖν ἡ 
ὁμοτίμως ἅπασι βοηθούνεων. -τὸ δὲ τῶν πυρεσσόντων ὑδρω-- 

πικῶν μεμνῆσθαι. τοἰοῦτόν ἐστιν οἷον) καὶ τὸ τῶν  αἴια 
πτυόντωον πλευρυτικών. . καὶ. γὰρ ἐπὶ τούτων ἐναντίας μὲν 
δεῖται Θεραπείας. τὰ. πάθη, αἵματος ἀναγωγὴ καὶ πλευρῖ- 
τις αλ) εἴπερ ἅμα συμβαίή τινὶ πρὸς τὸ κατεπεῖχον, 
ἵστασθαι μᾶλλον ἐν αὐτοῖς χρὴ, μὴ ἀμελοῖντας μηδὲ τοῦ 

ἑεέρου. οὕτως οὖν εἰ πυρέττέι τις ἅμα καὶ ὑδρωπικὴν ἔχευ 

διάθεσιν, εἰς ἄμφω τᾶ πάθη βλέποντες ἐναντίας Θεραπείας 

δεόµενα, πρὸς ἑκάτερον: αὐτῶν τῶν παθῶν εὐμηχάώνως ἱστά- 

µεθα, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς οὕτως" ἐπιπλέκο-- 

µένοις. οὔκουν τοιοῦτον οὐδὲν οὐθ᾽ ἡμεῖο ἐροῦμεν οὐ δ’ ἑτε- 

ρου ἀ αντ μασόμέθας, καὶ εί τι μὴ ῥητῶς ὠνόμασταυ 

κατα τὸν αφορισμό», ἐκ τῆς αὐτῆς. ὑπάρχον τῆς εἰρημένης 

195]. κρίσεως καὶ τοῦθ᾽ ἡγητέον ο θαδαε δυνάµευ, ἡλικίας 

μὲν γαρ ἑώνημόνέμας καὶ έθους" σὺ ὃ᾽ ἂν καὶ τῆς: φυσικῆς 

κράσεως καὶ ὥρας καὶ, χώρας εὐλόγως μνημονεύσεις, ἅπερ 
ἐνίοτε καὶ αὐτὸς μὲν Ιπποκράτης προστίθησιν, ἐνίοτε δ᾽ 

ἑνὸς ἢ δυοῖν μνημονεύσας τὰ λοιπὰ τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς 

συστοιχίας παραλείπει. ' γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ τούτων ἐνδεί- 

[ ' ' 11! Σας : - 11) 

1αππεΠ. οπιη{πο αενῖτς. οπταίίοπθ περ]εοία; Ἱαφαε εοἆεπι 

ποὰο {[ὶ αὶς {ππ] Γεργϊοϊίεί εἰ Ἰγάτορίοο αΏθεία Ιαβόγεέ, 

44 υαἱαππηε α[Πεοίαπα οοπίτατίας ́  οΙΓαΙΙΟΠ65 Ροβα]αηίεπι 

τε[ρ]οιεηίες, αγ] εοταπῃ αΠεοίππι [οἱετίεγ οὐ Π[άπωιιβ, 

υἱ εἰ οε[ετῖς ΟΠΙΠΙΡΙ6 Ρατ πιοᾷο Ἱπιρ]οια.  Ἀοια ασίαν 

ἴαο ᾽απἱάφπαπη ἀῑκοχΙπιμδ, πεφθ βἴετηπι ἴαια ἀἰσεηίεπι 

αζπι][εογίπιμς, εἰ [ απὶά ποπαϊπαἑἶπι 1Π (αΡοτί [πο ΡΓοηΙΙ-- 

Παίαπι ποπ ει, αποᾷ εκ 6οᾷεπι οµπι ρταεζ]οιῖθ Ἰά]οῖο 

Ῥτοάεαί, 1ά 4ποφπε ροίε[αίε ἁῑοίιιπα {αἱ[[ε αασγαπάαπι εἴ. 

Αεἰαῖῖς επῖπα πιοπηηΙὲ εἰ οοπ/[αεἰιά1Πῖςδ, ἵα νετο εἰ παίι-- 

τα] Ιεπιρεγαπιεπίῖ εἴ ἱεπιρεβαίι] απηϊ εἴ τερίοπ]θ Ῥτοῦρα 

ΥΑΙΟΠΕ Πιοπιϊπετῖ, αναε Ἰμετᾶιιπι αἱ 1ρ[ε Ηιρροοσγαίεε αἆ- 

1ο. Ἱπίεγάυη ααίεπαη ἀΠ1μ8 απί ἁπογυαπι πιθηίοπο Εαοΐα, 

μπε οεἰετα. [ηπί ε]αφάειι μαϊἀτὰξ αἴφαθ οτί ης Ῥταστόγ-- 



398 πε πΟταΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΗΟΙ  Ἡἳ 

Εάν οΟμαμε, ΙΧ. [25.1 τόν νὰ, Ῥαῦ, Ὑν (935.). 
ξειόν ὥφατερ ἄμπροαθᾳν από τε τηοιήλολλας  ἐρῥέδήή καὶ "τοῦ 

φοσήµατος' ὅσα μὲν ἄμεμπτα φυλαττόνχτων ο]μῶν αὐτῷ τοῖς 

ὁμοίοις. τῇ κράσει διαιτήµασιν, ὅσα δὲ μεμπτῶ τοῖς ἐνανείοις 

πανρῤθομιέναικεὺς εἴθηταυ δὲ τελεώτερον περὸ πασῶν ἐν- 

ών ἐν τοῖς τῆς οκ νήη ο-- μις 

ολ ανν ο) 949. ὖσ ἐξ’, μασ ὧν ον υυόμν 

«Καὶ. οἷσιν ἅπαξ ἢ δὶς. καὶ πλείω ο) ἑλάσσω καὶ πατὰ- μέρος. 

(δοτέον. δὲ το καὶ. τῇ ὥρῃ καὶ. τῇ χώρῃ, τῇ ἠλικήῃ καὶ 

ο ο ο ο 1 τ 

ει ο υ--οι, ΛΑ 

Αν 

"λπειδὴ τὸν περ τῆς ποσόζητος καὶ ποιότητοο ἐποιή- 

σατο λόγον, έξηο᾽ ἡμᾶς ̓διδάσκευ | περι, τοῦ τρόπου τῶν προστ 

φερομένων. οὐ γὰρ Ἴκανὸν αὐτὸ  Ὄοῦεο μόνον» ὅτυ τῷδε 

πλέον ᾿ἢ ώλλ δοτέον Τινώοκειν ο ὅτι ηραινούσῃ χρη- 
ως τὸ 

η (ΗΕ, ᾠμπιυπίατ: οἱ αἳ Πής. ΙπᾷΙοαίΙοπεθᾳ ϱαεπιαἁπισάπα 

{αρτα εἰ αἳ αείἰαίο εἰ ἆ ΠΙΟΥΡΟ ῬΡοίϊ ἀἰκίπιας, παπα Ἱποι]-- 

Ραία [απί πορῖς «α νυἱοία {εππρεγαπιεηίο ΠΠ Γετναπίθας 

ᾳμαε νεγο ομ1ραΐα Γαπῖ, οοπἰγατίο εππεπβη[]ρας. Αἲ 4ε 

«οπιηὶ δις ΠπάΙοβΙομ ΙΡ 1 πιεί]οςᾖ. πιεάθπάϊ Ηργίφ' Ρλοπίαφ 

]οᾳαμ 1 {απιβδν ο με 
πο ωμμωμινωνυσμγ  τι 

: 

μη ή νή | 
μδιως εἰίατι [επιε] αλξ δίς εὲ οορίο[ιου ο) Ῥαιοίου : αιιε 

ρε Ῥατιες οἶδις επ]εθεπᾶιις [ε, /[ῥεοιαιάωα. εβ. . -άΙ- 

μιά αμίειι αηππὶ ἐεπιρε[αιί, γεριοηῖν αειαιὶ ει οπ{ιε-- 

.. εοποεάἐπάμηη. 

Οπαπάοφμῖάςπι ἆε απαπίαίς. εί «αἀαΠίαίο νῖοίας [οι 
ἱεη[ῖαπα ΡτοβαΕ, 1108 46ἱποερβ. ε)ιδάραι ὀκ]αροπάϊ πιοᾷτη 

εἀοοεί. . Νο επί. [αφ ει 1 αρίαπι ἀππιίακαί μοῄ[ῖς, 
ααος. Πίο ΗΡρετα]]ας αμί ρατοία8. Πἱ εκ] ροπάμπα} απἲ ᾳμοᾶ 
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Εά. Οµα56. ΙΧ. [98.1 τος αν Ῥαξ. Ὑν (999.) 
στεον. ἢ ὀγραερσύαῃ". προφῇ» αλλ’ εἰ καὶ ἅπαξ ἢ καὶ. πλεονά-. 

κιο ἑκάστης ἡμέρας 1). νυκτὸς. εὔλογόν' ἔστο προσφέρειν. τὰς 
τροφὰς, ἀναγκαιύτατα 'σκέπτεσθαι καὶ πρὸς ταῦτ οὖν. ἀπό 
τὲ τῆς ὧὦρας καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ ἔθους ἔνδειξιν λαµ.-- 

βώνειν, καθαπερ' ἐπὲ τοῦ ποσοῦ :κἀὶ «τοῦ ποίου." πρώτου. 
μὲν. }ᾶρ σκοποὲ καὶ πρὸς ταῦτα, τά τε νοσήματα αυτὼ καὶ 
τοῦ -«κάμνοντος: δύναμὶς, ἔτι τὰ ἡλικία καὶ ἡᾗ ὧρα καὶ . 

ἔθος, ἴσα τ ἄλλα τούτοις ἀνάλογα. καὶ διὰ τὀῦτο καὶ αὐ-- 

τὸς ὁ "Ἱπποκράτής προσέθηκεν τὺ δοτέον δέ.τι καὶ τῇ ὥρη 

μαὶ τῇ χώρη καὶ τῇ ἠλικίη καὶ τῷ ἔθει. σαφώς δηλών διὰ 
τῆς, δοτέον. δέ τι φωνῆς, ὡς οὔτε τὸ πᾶν οὔτε τὸ µέγιστον 

ἀπὸ τῶν τοιούτων λαμβάνει. τὸ γὰρ. εἴτε πολλάκις εἴτ 
ὀλιγάκις εἴθ) ὅλως χρὴ. τρέφειν, ἀπό τε τοῦ νοσήµατος -καὺ 

τῆς δυνάμεως πρῶτον μάλιστα λαμβάνεται... μετῷ ταῦτα δὲ 

καὶ ἀπὸ τῆς ώρας καὶ τῆς ἠλικίας καὶ. τῶν. τοιούτων."- εἰ 

μὲν γὰρ ἥτε δύναμις εἴη. τοῦ κάμόοντος Ἀσθεαῆς καὶ ἡ κατὰ 

τὸ σώμα διάθεσις; ' ἤτοι "κατὰ ' διαφθορᾶν. 3. κατ. ἔνδειανν 

νιοία εχῄοσαπίο νε]. απιοοίαπίε. πἰεπά πι Πέ, [εά [επιε]-- 

πε απἲ [περίαθ 4ποφπε΄ 4ἱε γε] ποοίθ εἶδο εκΗῖΡετε ἀ4ε- 

οεαῖ οοπΠάθτατε Πιαπίπιο Ἠθςς [Ταχ] εΏ, 4ο Ῥταεϊετεα αἲ 

ΑπΠΙ ἴεπιρεβαία, ἴωπι αὖ αθῖαίαε, ἴαπι α σοπ[αειαάῖπε ἵπ-- 

ἀῑσα[ίοπεπι {αππετα, (πεπιαάπιοάαπι 1π απαλαίε εἰ φααπίῖ- 

ἴαίο [απιεραίατ, Ῥτιπ παπιᾳαε [οορί ππάε ρεἰυπίατ 1π- 

ἀῑσαίῖοπες Γαπί ἵππα πιοτδί 1ρΗ παπι αεργοίΐαη[ῖς νίγεθ; 

ἀεϊπάε εἰϊαπι αείαφ εἰ αππϊ ἴεπιρε[ία εἰ οοπ[αείῖµάο εί τε- 

βίο εἰ 4παε 15 οείετα Ῥτορβογίίοπε τε[ροπάἀεηῖ, Ῥτορίετεα- 

ᾳπε 1ρ[ε Ηιρροογαίες 1]]ιά αἀάῑάιι: ἁαπάμπα υεγο αἰφιιά 

εἐπιρε[ἑαεί, γεβίἰοπὶ, αειαεὶ εἰ εοπΓμειμάϊιπὲς Ῥετ[ρίοπε ἆε- 
οἰαγαης Ίαο οτα(Ιοπε, ἀαπάμπι νεγο αηιῖά, {6 πεφαε Το-- 

ἴηπα, πεις πιακίπιυια αἳ ε]αςπιοάί τεραβθ Γαππεγε,. ΊΝαπι 

ἤνε [αερῖας, [νε ΥαάΤο, νε οπιΠΙΠπο αἶετο οροτίεαῖ, ἴτππα 

α ΠΠοΥΡο, ἴππι α υτῖρις Ῥτϊπιᾶπαι αο Ργαεοῖρμε [απηίησς 

Ῥο[ίεα νεγο αἳ απηϊ {επιρεί[ίαίε οἱ αείαῖο εἰ Ταρμς. Ίναπι 

{4 αεσεῖ ν]τες Ἰπῄχπιας {ποετιπίέ εἰ α[εοίαφ οοχρογῖ επί εκ 

Ἰάπιοχπα. οοτχαρίϊίοπε ααῖ ἀοίεοία Πἱ οτίμδ, Ῥασοῦπι αἱ]-- 
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Εάν Οµασε. ΙΧ. (85. 84.] Εά. Βα[, Υ. (935.} 
ὀλίχην. τροφἠν πολλάκιφ- τοῖς τοιούτοιρ' δώαομεν, ὀλίγην. μὲν. 
ὅτε μὲ) δύναται «φέρει :εἰσάπαξ αθρόον. πλῆθος ἄθῥωστος 

Δύναμις, πολλάκις. δὲ. ὅτι πολλῶν "ἡᾗ διάθεσις δεῖταυ καὶ 

γὰρ ἡ «ἔνδεια τῆς προσθέσεως δεῖται καὶ ἡ διαφθορὰ τῆς 

ἐπικράσεως. «εἰ ὁ”,ιἀόθενοισης τῆς: δυνάμεως µήτ ἐνδειά 
τις ὀυνυπάρχει μήτε διαφθορὰ, [84] συμμετρία δὲ τῶν 
εφατὰ φύσιν εἴη χυμῶν. ἡ- καὶ πλήθος. ὀλιγάκις τὲ καὶ ἐλί- 

γα τούτοις δώσομεν, ἔτι: δὲ μᾶλλον εἰ τῆς δυνάμεως ἴσχυ- 
ρᾶς. ὑπαρχούσης πλήθος χυμῶν «εἴη.. εἰ δὲ µει ἐνδείας οῇ 

διάφθορᾶς ἡ δύναμις ἐθῥωμέτη τύχοι, καὶ πολλὰ καὶ πολλά- 
χις' σιτία τοῖς. οὕτω κάμι ουόε. ἑωώσομεν, ὡς. ἂν καὶ τῆς δια-- 

θέσεως «δεομένης. πολλῶν καὶ τῆς δυνάμεως  κρατεῖν αὐτῶν 
δυναµένης. μὴ συγχωρούντων' δὲ . τῶν. παροξυσμών,' μηδὲ 

πολλοὺς τῆς τροφῆς ἡμῖν καιροὺς. παρεχόντων, ὀλιγάκις δώ- 
ὄομεν τὰ πολλά"... τῆς: μέντοι. δυνάμεως ἰσχυρᾶς οὔσης μετὰ 

πληδωρικῆς. διαθέσεως; «ὀλιγάκις ολα δώσομεν. εἰ γὰρ καὶ 

τὸ. κάτεργαζόμενον.ἔχοίμεν εὔρωστον, αλλα τῆς γε διαθέσεως 

πιθη! ΄ Πα Ιαβρογαπθας {αερίας ἀαδβίπιάς: Ραποα απΙάθπα 

ααοαά νεα. Πωβεοϊ]1{ας; οομ/{εγίάιη "Ηθη Ι οορίαϊι ΟΠ1- 

ΠΊπο {6ΥΥθ6 πεφιεαῖ; [αερίμς απίεπι πο εορίο[ῖ α[Γεσοίις 

Ἰηθ]σεαί. Αά]εοίίοπεπι, είπα “ρεηιιρία,, οομεππρεγαἰ1οίχεπα 

οὀγγαρ[ῖο Ροβυ]αϊ.. Βἱ :νεΓο Ργοβγαιῇς, Τη εοϊ]1ταίο υιγὶι- 

Ῥας6, ποφα6 ποτά (ἠαεφαπαι [πια] αὐΠί ρεπανῖα, περα 

ἀεργαναίίος Παπιοτάπα απίεπι [γωιπείγία εἴ οοιηπιούσγα(το 

θυί: εἴἶαπα Ρρ]επίμάο, Γεοιπά μπα Παϊυτασα εκ οτί, 15 ἐπὶ 

Ραιοῖεδ. ΙΜΠ ραισα ἀαρίπιὰςδ: Πο ΘΙΙΠΙΠΗΠΙ Ππιηρίδ, 

ονα; ἨππΟγΙπα. οορία. υἱπίαπι τοις αάβι,  Θί νεο οΙΠῃ 

ἨΠιογΗπά Ῥοπυχία αὐί ἀερταναίϊοης ΥΕΑ τορασ {αον1ῖ, 

ταπα πωυ]{οῬ πα πι]{οίίε οἵρον Ἱία Ιαρογαπρις ἀαΡί- 

ΠηΙΙ5, Πλα]{οῦ ππηϊγίιπα αΠεοία Ρροβι]απίε εἰ 1ρ[ο5 {αοι]αία 

ενίποεγε εἰ οοΠοοιετο Ρροἰεηίθ, Αί Ρατοχγ/{αςδ πι] {α8 

απιοπίϊ εκμ]ρεπα]. οοσα[ιοΏθΒ΄ πος οοποεάεηίῖρηςδ, Ἠπεφιθ 

ΡΙαεῦεηΙΐριι, ραιοίθ πιμ]ία οἰρατία ἀαρίπηι. οτι [ 

ουσ ΡΙείμοτίσα αΠεοίίοηε νίγοῬ να]ίάαο Γοτῖηί, ΡραιοἶθΒ. 

Ραυσα ἀαμίπιαςθ, Ίναπι εἰαπιῇ .{αομ]ίαίεπα οἱρί οοσἰχίοσπα 
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14. Οματῖ, σα ΙΓ]. Ἐάί ΡΜ Υ: ζοσσι 913.) 
μὴ δεομένης ών, εὔλογον ὀλίγα "προσφέρει. πιοὔτω μὲν 

ὧπό τε τοῦ νοσήμάτος" καὶ τῆς δονδμεώφ. εἰς τὰ προκείµενα 

τας ἐφδείξείς ληπτέον, ἀπὸ δὲ. τῆς ὥρας καὶ. τῆς ἠλικίας: 

καὶ τοῦ. ἔθους καὶ ὅσα τἆλλα τούτοις ἀνάλογα ὧδε. «κατὰ 

μὲν "τὴν Θερινὴν ὧραν, ὅσον ἐπ ̓ αὐτῇ τῇ ώρα, πόλλάδ: 

ὀλίγα δοτέον, ὅτι καὶ ' δέονται προσθήκης πλἐίοίος, ὥς ἂν) 

καὶ διαφ οφούμένου καὴ ὅτο Ἠ΄ δύναμις. ἀὐτῶν ἐστιν ἄσθενής. 

Κατῷ δὲ τὴν χειμεριὴν - «πολλὰ μὲν" δια: ενα ῥώμην τῆς δυ-- 

νάµεως, ου πολλάκές. δὲ. οἱ γὼρ δέογεαἑ πάνὺ πολλῆς προσ" 

θήκης οἱ κάμνονεεςν ὅτε μηδὲ” 295) πολλὰ Ἀενούμενου. 

τοὺς γὰρ ἐγιαίνοντας ἔμπροσθεν ̓ ἐδείξαμεν' ἑκανῶς  κενουμέ-" 

νους ἐν λεμῶβδὺ διότι πλέον 'ἔχουσι “τὸ ἔαφυτον θερμόν) 

κατὰ δὲ τὸ μέσον ἔτι τὸ ἔαρ, ἔτι δὲ αὶ- άλλον, "ὅταν ἐγγὺς. 

ᾖ τοῦ Φερὂροῦ ὀλίγοις τε καὶ διὰ πολλοῦ 'θρέψομεν.:' κιν 
δυνεύευ γὰρ δε ὥρα πληθωρικῆς εἶναι διαθέσεως ἐγγὺς, 

διὰ τὴν τῶν ἐν χειμῶνι πεπηγύτων χύσιν. ὥσπερ οὖν ἐν 
2 ε λἀ, . ν . : νο» α ' ' 

τοβι[ίατα ἩαῬθαπιας, αΠεοία {απιει οἱ ραγ]ῖ πηι]15 Πο Ίπ-- 
ἀϊρεηίε, Ράασα εχμίρεγε ταιϊοπϊ οοµβεπαπεη {αεεῖ, Πα: 

[απο ἴιπι ᾱ- ΠΙΟΙΡΟ ἴππι α γρ 4 ῥεοροβίας ΙπαΙεαιίο- 

πεθ Γηππεπάας ΓάΠῖ, ΄Άσ' ἰἀπιρέβαίθ νετ; αείαίο, σοπ/μθ-) 

(αάήιε εἰ οειετῖς Ἠὴ (πια [ο Ιπάίσαίῖοπος εγαπέ ρε-) 

ἰοπάαθ. Αεβϊῖνα, οπ]άεπι Τεπηρεβαίε ῬΓο ταῖοπε΄ 1ρβί5 

ἰεπιρείίαι16 Ἠπα]{οίῖε ρασσα εχΙρεπάα ΓιΠῖ, ᾳαοὰ εἰ πλα-- 

Ίογα αἸἴπιεη{{ πεοε[Ποπθ΄ ΙΠᾷἰσεαπί 6 4αοᾶ. ἴάπο οχκ]ααγία” 

{ας 6ἱ πο ἱρίογυπι νῖγεν ΠΠί ἱπιρθσί]]εθ. . Ῥου Ἠέπιοπ. 
νετο πιι]ία απῖάεπι οἨ΄ νἰγῖαπι τορας, Γεὰ τατο εχ]]ρεπάατ 

ΠΟΠ επῖπι αἀπιοάμπι πηπ]ία ορεπί αἀ]εοίῖοπ6 Ιαβογάπίθδ, αἲ 

αι πο πια] ενάπεπίατ, ΊΝαπι [απίίαίο {παοπίες [αἱ 

αάεπι αραπάε ρος Ἠϊέπεπι εναουατί [αργα ἀεπιοπβτανί- 

πα, πο παϊϊνατι οαἱογεπι οὐρίοβογεια µαρεαπί; νετ 

απἴεπα εἰἴαπιπαπι πιθᾷῖο αἴηιο αἆμαο αο[αἰΙ νιοῖπῖοτε Ρραιι-- 

οἱ εζμ]]19 εἰ εκ Ίοηβο Ιπίεγνα]]ο παἰγΊθηιης, ΗΠαεο; επῖπα 

(επιρεβας Ρετίοα]απὶ ρτορε αΠετί ῬΙείμοτίοαε α[εοίῖοπίφ 

Ρτορίες ΜΗΠΙΟΣΗΙ Ρεχ 1Πεπιεπα ἀεπ[αίοτααί ΤάΠοπεπι. Οει- 



49. . ΙΠΠΟΚΡΑΠΟΊΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟ 

Ἐά. Ομασί, ΤΧς [949 85.1 Ἐά. Βα[ι Ῥ. ο 
ταις πληθωρικαιο. (διαῦ έσεσυν, ὕταν αᾗ δύναμις ἐσχύῃ, τὴν 

τροφἡν. ὀλίγην. τὲ καὶ. διὰ πολλοῦ χθόνου. ὀίδομεν,: οὕτω καὶ. 

κατὰ τὴν ἑαρινὴν ὥραν ποιητέον. ἐπὶ τῶν. πειρεσσόντων. µά-. 

λιστα, ὑπὲρ ὧν: ὁ λόγος οὗτός ἐστι. τῷ Γπποκράτει, . τὴν 
γὰρ' τῶν ὑγιαινόγεων - δέαιταν. ἔμπροσῦεν «ἐδίδαξε. . τὸ δὲ 

φθινόπωρον τοῖς κατὰ: διαφθορὰν ἐνοχλοῦσυ. νοσήµασιν έοι-- 

κε, διὸ καὶ τῆς ρηατοῦ προσθέσεως. βυνεχοῦς οἱ τότε 

πυρέσσοντὲς δέονται, φαν, ἡᾗ. δύναµις. ἰσχυρὰ. εἴη, πολλάκις 

καὶ σεολλὰ δώσομε» αὐτοῖς' εἰ ὃ᾽ ιἀσθενὴς,. θλίγα πολλών ᾿ 

παραπλησίως δ' ἄν τε καὶ ἀπὸ τῶν ἠἡλικιῶν καὶ τῶν απὸ 

ἐτῶν καὶ ἀπὸ τῶν. δωθΝ, λαμβάνῃ τς. ἐνδείξεις, εἰς τους. 

πρώτους δύο σκοποὶς ἀνάγων αὐτάς. . ἕκασιον. γὰρ τῶν εἰ-, 

θήμένων. ἤτοι ἰσχυρὰν Ἠ, ἄσθενη. τὴν δύναμιν ἐργάδεταν. 

καὶ ἤτοι πληθωρικὸν ἢ . ἐνδεὲς η πακόχυμον. τὸ σώμα. 

ο ' τν ἳ κ. : 
τν 1 . ᾽ ή ’ 

[36] Θέρεος καὶ φθινοπώρου σιτία δυσφορώτατα φέρουσι, 
χευμώνος ῥήΐστα, ἤρος δεύτερον. 

αἀπιοάμπι 6ΥΡο: ἵπ' Ρ]εϊ]μοτ]αί αΠεοίῖδας, αππα να]ίάαα νῖ- 

188᾽ Γαοτίπί Ραποιπα οἴρμπι εἰ εκ ]οήβο: {ειιροχίς 1Πίογ-.. 

να]]ο ἀθιηιδ. : Ρίο οἱ γεγηα (εππρεβαίε [αοἰεπάμπη ε[, Ῥτας- 

Γοχίΐπι. ἵπ ΓεὈγίοϊίαπεἴρια9.,, ἆθ ααῖρας Πίο [ογπιο ϱ[ι Ηΐρρο-- 

ογαἰᾷ Σ. {ΠΟΓΗΠΑ «6ΠΙ1  νΙοίτι απίσα  ἀοομῖ, ΄ Αμάσιημ 

ἀεπίαιιε ππογΏί οκ. οογγαρ!1οπ6 οχῖ5 ο μη]ῖ. Όπαρχο- 

Ρίες. απά ἴμπο Γευηοῖίαπε, α[Πάια Ργοδὶ αἱπιοπίῖ αἀ]εοίίομα 

ἀπάϊρεηπϊ εἴ Π να]]άαο νίτες εχ [η Γεγ]πί, παπ]ἰοίῖο οἱ πιπ]ία; 

Πα ἀπιρεοί]]εδ, Ῥαΐος. εἰ πια]ίοίῖος 1ρί5 ἀαρίπιας: Επι] 

πποᾶο . ΠΠ ααἲδ. οἱ αἩἈ αείαίρας οἱ α οομ[αεἰαάἰπῖρις οἱ ἃ 

τρριοηίρις Γαπιαί Ιπάϊοβίίοπςς, αἆ ἆπος. ἶ]]ο Ρχῖπηος {οο- 

Ρος εα. αἀάποεί. ΄ ἣαπι 4παε Πηριία ἀῑκίπιας απίῖ να]άας 

αυἱ Ἰπιροοί]]ας ν]γε ε[ιοϊαηῖ νε] εἰϊαιι Ριεἰλοτίουαι απῖ 

εχἰπαπτίαπι απί οβοοΥΠΙΙΠΗ οογρα5 τοάἁιηῖ, 

ΧΥΠΙ. 

4ε[ίαι αἲε ϱξ αμίµΊΊΠΟ οἴδος ἀῑἰ[βει[έπιε βεγωπὲ, Ἰΐεπιε ον 

. ἴἶπιες υεγε Πις, 
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Εὰ. «Οἶνανις 1δι [15.1] :. Εὰ: Βθ8, Υ. (994:): 
Οὐ. ὃὶς ὑπὲρ τῶν αὐτῶν, ὡς .ἄν.,τις “ο ηθείην. διηλύεν, 

ἔμπροσθέν μὲν γρώψάς τὸν ἀφορισμὸν- ἐφἐίνον,. οὗ ιἡ αρχ»). 
” . -. . π κ. / 8 

αἱ κοιλίαι χειμῶνόος 'Ααὶ ρος Ὁδριιόταπᾶυ φύσεο. γυνὶ δὲ. 

πάλων, ὡς Ὀέρεος καὶ φθινοπώρου. συτία. δυσφορώτατα. φξ- 
: ον 1) ο ϕ. π Π κ πια πα ῃ / 

αουσν.,. χΣιμώνος ῥηΐστά.ν Ίφος Φέυτερον,..' αλλ ἐπειδη πρός 

τε τὸ ποσὸν τῆς. διαίτης καὶ πρὸς τὸν πρὀπον χρήσεως τῶν 

σίτίων, ἐπί τὲ τῶν. ὑγιαινόντων καὶ τῶν. νοδοὐντών απὸ. 
-” - 3”, ν 1 ο, 

τῶν ὡρῶν ἐἔνδειξίν τινα ..λἀμβάνεις δεύνεως. ἐν ἀμφοτέροις, 
Π 3 - πχ 2 ς ο ΄ ” 

ἐμνημόνέυσεν, :. ἐχεξι μὲν: δείξας ««ως..τα, προσάρματα.. τοῖς. 
’ -” ΄ Ἆ μά . - 

ὑγιαίνουσι πλείω διδόναι χξιμώνος" διοτο το ἔμφυτον Όερ-ι 

μὸν πλεῖιον καὶ ερέφέσθαι δεῖιαι. νυνὶ δὲ ὅτι κἄν ἅπαξ 
3 ’ ᾿ ΔΝ , 

αὐτοῖς πολλὼ δοίης οὐ βλάψεις. ἑυφόρως μὲν γαρ φέρουσιν 

ἅπαντες πλῆθος σιτίων ἐν Κιμ ῶνε, ἁμοφ ορ ως ὃ᾽ ἐν θερει. 

καϊᾶ τοῦτο ἐν χειμώνυ μὲν Ὀλιλάκια, τὲ καὶ ο πρὀσφε- 

θοναν σιτία ουγχωρηεεον, ἐν θερεν ια ἐπειδὴ δυσκόλως 

φέρονσι τὰ σιτία, διότι τὸ πέετον αὐτὰ καὶ κατεργαζόμένον 

τὸ ἔμφυτον θερμὸν ολίγον ὑπάρχει, τὸ μὲν αθρόον διδόναυ 

ἅπαντι τρόπῳ φευκιέον, ἐπιχειρηιέον δὲ συνὲἑχέστερον ὀλίγα 

Νου δίς, πε {οτία[ῇα ηπἰάααί ἀσπναίας' {ε, ἆ9' ἠῑςάοιαί 

τετ Ηιρροονταίός:; [οχρίιο Πο ος αβλογ1{πτο,’ οα]α8 

Ῥε πο ΙΡ Πα ο: νεπιγέες Πἱεηπιε εἰ ψάξε κατα οα[ἰα([[ραί 5 

πινης απίο τγ[ας; αἴσά, αε[αιε εἰ απτιπππὸ εἶδος «αἲ[ῃς 

οἰλίπιε Γεγιπε, Βἰευπε [αοἰἐέπιε, Ὅεγε Ἰπίπεσ, ΥογΙΙΠ  φο- 

Ὠ]απω εἰ αἆ ν]οίις φπαπίϊιαίοπι εἰ α απο ίπα [αβδ ο1βογι 

αμα ἵπ [αμῖ ο παπ 1 αερτῖς απαΠθσα. [απαξ αὐ αὐπῖ 

{επιρε[ιαίχρας ΠπάΙεαἰΙο θα ἀοσειίθτ. εογη Τη "αἰγίσᾳὰε 

πηεπα η : 1]1ο: αππάεπα ρ]ατες οἶμοςδ. [αμ επι οκμίρεῃ- 

ἆο» ε[Τε ἀοπιοπ/[ίγαδ, οαποά οα[1άααν Ἱπηπίαπι (αχ: οορίο-- 

Πι5 εορίοβογε αἰππεπίο {ογεγὶ ἀεῦοαί; Ἰο αμίοπα φιιοά 

εἰῑαη[ι [επιεὶ 1ρῇ8 οί πια] ων ἀεάετῖδ, ΠΟΠ 9056 Ι4ΠΙΟΠ 

Ἰαο[ογῖ, Όπιιπες ομίπι Ἠίειπο οἶμογιπα οορῖαπι {αεἴ]ε {6-- 

ταπῖ, αεβαίο νετο ἀΠΠίιε,  Οπαρτορίες Ἠπεπια αι επι θέ 

Τ4το αἳ πια]ἰο» οἶρδος εχμήροτί εοποἐζεπόμαι εἰς αεβαίε 

νειο, απία οἶρο ἀῑῃιοῖ]ε {εναηέ, αασά απὶ σα[ος παϊῖνις 

εοδ οοποοαιξ αο οοπ[οί, ῥραιοιδ οχηίαί, εοπ/{εγίϊῖπι ας 

Παλ]. οἶρος ἆανα πιο οιπηῖρας οανεηάμπα, {Γεὰ {Γε(πε-- 

σΑΔΙΕΝΌὌΡ ΤΟΔε ἉγΠ[ε ΕΛΗΘ Το Ε, 6 



494: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εάν Όἶνανες ΕΚ. [25. 26.1. Εάν Βαρ, Υ. (9119) 
προσφέρεων» 1 γὰρ τοῦ σώμαιος διάθεσις ὁμοία τοῖς κατ 

ἔνδειαν οἶσι νοσήµασιν προσθήκης δεῖται. γειμώνος μὲν 
οὖν μαὶ θέρους οὕτως ἔχούσι, τών ὃ᾽ ἄλλων δυοῖν ὡρῶν 
τὸ μὲν φθινόπωρον ἐφεξῆς Φέρει, τὸ ὃ᾽ ἔαρ χειμῶνι καὶ ἡ 
αἰτία πρόδηλος.  ἐμψύχεσθαι μὲν γὰρ ἄρχεται καὶ συνάγε:' 
σθαι καὶ πυκνοῦσθαι τὰ σώματα τῷ φὔινοπώωρῳ, χαλᾷ- 
σθαι δὲ καὶ αραιοῦσθαι τῷ ἠρι. . διά γε υὖν ταῦτα δὶς 
οὐκ εἴρήται ταυιὸν ὑπὲρ τῶν ὡρών' παράγγελµα ἢ καὶ ὅτο 
ματ ἐκεῖνον τὸν ἀφορισμὸν ὑπὲρ" τῶν' ὑγιαινόνεων΄ ὁ λόγος: 
ἦν αὐτῷ. 

9’. 

[26] τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυνοµένοιαι μηδὲν 

διδόναι μηδ᾽ ἀναγκάδειν, αλλ’ αφαιρέειν τῶν πρυσθέσιων 

πρὸ τῶν κρίσεων. 

ἀπ; Ραπόος ἐκμ]ρενο Πμάθσπάαπι εΠ. . ΊΝαπι οοὐροχῖ αΠο- 

εἰνιβ- πιοσβίς οκ ᾿ἩΠπιογΙ Ῥρεπιτίᾶ οτι οοπβπη]]], αᾱ- 

]εοιΙοπεΠι Ρο[ια]αἲ, Ηίεπιαε Ιίαφαε αἴφιε αθ[ιαίο Πα [ο Ἰα- 

Ῥεηίς εκ εεἰογῖδ νονο ἆμαβιι απΠῖ Γειπρε[ίαίἴρα», αε[ίαίεπα 

απ ασν Ποπιεη νου. [αρ[εα μίας, οι]. τεῖ σαι[α οἰϊῖαπα 

πιαπ][ε[ία ο[ι,  :Ἠε[εϊσετατὶ παπι ΟΟΥροΤα εοσὶ ας ἆθι- 

{ατί ααίαιπηος Ιακανὶ γεχο εἰ τατα Που νεύε Ἱποιριπηί, 

Όυας οὗ εδ ΠοΟΙΙ ἴάεπι Ἠϊ ἆε απηὶ ἱεπρε[αίρις ρταθ- 

οερίααι ἰαδια[ῖ, αιπἲ αιιοά εἰἶαπα ΤΠ. αἰιερο αρἰιοσί[πιο ἃε 

{αμ1ς Τρί {ααοχτί [εχπιο, 

ΧΙΧ, 

Οωΐδιως μεν [αιος οἰγομῖω γαγοσγ[πὶ οὐογίιωμν πι] 

ἀατε, πεφµε «ΟΦεγε οβογίεῖ, [εἆ απἱε ογίγες οἰδὶ ενί- 
δίείοπεπι αἀίπιεγς. 

ο 



Κάῑ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ 41012 ΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. Λ45 
Γὰ. Όματι, 1Χ.. [56.] Ἐά. Βα[. Ὑ. (335.) 

1 ριῶν οὖν ὕνιων κεφαλαίων ρντήεινώοη τοῦ ποσοῦ 

τῶν σιτίων καὶ τοῦ ποιοῦ καὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐ- 
τών, εἰς μὲν τὰ πρότερα δύο κεφάλαια παρὰ τῶν παροξυ- 

σμών οὐδὲν ἡμῖν ἐγένετο λυσιτελὲςᾳ, εἰς δὲ τὸ τρίτον ἐστι 
τέ γε κάκ τών παροξυσμών λαβεῖν. δεόντως οὖν καὶ ὁ '{π- 
ποκράτης ἐμνημόνευσεν αὐτῶν ἐν τῷ τρίτῳ κἐφαλαίῳ. τοὺς 
παιροὺς γάρ τῶν κατα µέρος τροφών οἱ παροξυσμοὶ µάλι- 
στα διδάσκουσιν, ἐν οἷς γε νασήµασι τεταγµένως απαντώσε, 

τουτέστυ κατα περίοδον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς /πποκρά- 

της εἶπε τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυνομένοισε μηδὲν 
διδόναι, εἰδως ὕτι καὶ ἄλλοι τινές εἰσιν, οἳ παροξύνονται 

μὲν ἓν γόσυις, οὐ μὴν κατὰ περιόδους, τουτέστιν οὐ τέτα- 
γµένχως. ἐπὶ ἐκείνων μὲν οὖν οὐδὲ δυνατόν ἐστιν ἀκριβώς 
ἐξευρεῖν τὸν καιρὸν τῆς προσφαρᾶς, ἐφ ὧν δὲ τὰ τῶν πα- 

«ροξυσμῶών τέτακται, φυλακτέον ἐστὶ τὰς αρχὼς αὐτῶν, τουτέ- 
σειν ὕπως μὴτ Ίδη γεγονότος μής ὅσον οὕπω γἐνησομένου 

τρέφωμεν. τὸ δὲ πρὸ τῶν κρίσεων, τοι πρὸ τῶν παροξυ- 
- ς ’ « - Ἀ λ ” , ’ 

σιών αἅπαντων απλως 3 πρὀ τῶν. κυρίως λεγομένων κρίσέων, 

απι 1ἴαφπε ἵτια απί νἰοίιθ ΙπβΠπεηάϊ Γμπωπια. οαρῖία, 

οΙ Ρο απαπΠίαςδ, αιαίαδ αο 1ρᾳ5 υἱεπό1 πιούιδ, αἆ ἆμπο 

αεί ῥγίογα εβρῖία εκ αεσε[Ποπίδιι. πμ] ποὺίφ π]]ε 

οὐοσίίαν, αά ἴδια αιιίεπι αἲ αεςε[Ποπίρις ταῖς αἰ-- 

αιῖά [απιεγα Ἰσεί. Ώιατε οβΡΡροσ/!Νε Ηϊρροογαίες εΒΓΙΙΠΙ 

1π [εγίίο οαρῖῖθ πε μή, Ρατ επἰπ οἵβοιιαι 

εχΙ με άοΓή οςςβ[ΙΟΠεΙΙ χπαχίπηθ ἀυσοη! αεσεί[Ἱοπες, οί - 

Ῥα5 ἵαπιεα Ίπ πιονρῖς, Παϊο 1εΙΠΡΟΤΕ;,, Ἠοο ε[ἰ ρίτ οἶτοιί- 

{α5 Ίαε χεἀειηϊ. Ρτορίετοα 1ρίε αποφμε Ηιρροεγαίες [οτ]-- 

Ρῖ: φιῖδιως ρετ [έαιος οἰγομίεις ραγουγ/[ππὶ οδογίωπµγ, πῖ- 

Πἱἱ ἆαγτε οροτίει, ἀωοῖαδ αἰῑο φΙΠοδάαπι ε[ζε ππογροδς απῖ- 

δις ΡάΓΟΧΥ{ΙΗΙ τερε!ΙΠΕ, ἨΟΠ {απιεΠ Ῥρεγ οἴτομίηδ, ου 

ε[Π ποῦ [ἰαΐο Γεππροτε,. ἸἹπ μῖ5 ρτο[εοίο ασοιγαία οἳρί εχ- 

Ἠ]ρεπάϊ οοσα[ιο 1πνεηΙτΙ Ποπ Ρροίε. [π φπίρηδ νεγο ρᾶ- 

ΤΟΧΥ{ΠΙΟΥΗΠΙ οτάο [εγναίαγ, εὀγΙΙ οἱνο Ῥτδερεπάο Ρνγῖη- 

οἷρία υιῖαπᾶάα [απΐ, ου ε[ πε Ίαπι {αείο απἲ που Ππιι]ίο 

Ροβι {αἱαχο ΡΑτΟΧΥΓΗΙΟ αερτοίΗ Πα ἱπηΠδ. Ἠϊο Υνεγο Τεχίι 

δηίε οπ]{ε αιῖ απίε (085 ΡΤΟΧΥ/ΠΙΟΘ Ππιρ]ίοῖίεν αιιί 

Εο9 2 
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Εά. Όµασε. ΙΧ. Γ28. 57.1] τ Ἐὰ, Βαῦ, Ὑ. (914: 
ιἀκουστέον. ἐστὶν ἢ 'πρὸ τῶν ἀἄκμῶν. αληθῆ γὰρ τὰ τρία. 

μᾶλλον. ὃ᾽ ἂν δόξειεν' ἁρμόττειν ἓν τοῖς" προκειμένοις τὸ 

πρὸ; τῶν παροξυσμῶν ἁπλῶς. περὶ γὰρ τῆς ᾽αμμῆς ἔμπρο- 

σθεν. εἴρηται καὶ περὶ ἐκείνης δηλονότι καὶ περὶ τῆς κρί- 

σέως.. ἐν ταῖς ἀκμαῖς γὰρ τοὐπίπαν αἳ κρίσεις. 

κ. 

Τὰ κρινόµενα καὶ τὰ κδκριµένα ἀρείως μὴ κινεῖν μηδὲ 
νεωτεροποέειν μήτε φαρμακίησυ μήτε ἄλλοιδιν ἐρεθιμοῖσι 

χρῆσθαι, αλλ ἐᾷν. ο”... 

[07]. Τὸν περὶ διαίτης συμπληρώσας λόγον ἐφ ἔτε- 
ϱον μεταβαίνει κεφάλαιον, ἐν ᾧ διδάσκει πότε μὲν ἔπιτρε- 
πτέον ἐστὶ τῇ φύσει τὸ πᾶν αὐτῇ περὶ τὸν νοσοῦντα ὅδια- 
πράττεσθαι, μηδὲν ἡμῶν ἄλλο διαπραγμιατευοµένών, ὅτι μὴ 

τὸ κατὰ τὴν΄ δίαιταν, πὀτε δὲ οὐ µόνον τῇ φυσεί τὸ πᾶν 

απο πποχΡί νίρογες ααἲ απίο ποπηϊπαίας ]αά]σαίίοπες 1Π{ε]-- 

]]σοπά ας ει. Ύετα ΠαΙΙάεία Ἰαεο ἱτῖα Γαπῖ, Ππιαρίς Ταπιετ 

αἆ Ργοροβίιπι οοὐνεπίτα νἰάαεπίας, Π απίε Ραγοκγ{πιοΒ 

Ρίαπθ {πίε]]ήσαπιας, παπί ἆο ΄ πιοτρῖ νίσογο [αργα ἀῑσίππι 

ο. Οταοά ΠΠ ἆε Ίου πἰπαταπι ΙΠίε]σαίαχ, οἴἵαπι ἆᾳ ογΙΠ 

Ππίε]Ηρείας, Τα νἰδοτίρπθ, αμΙπΙ ππαχίπιαα Ῥατίοιι ογ][ες 

οιμηία0, | 

η ΧΧ. 

Ὅμαε ]ιαάιοαπίμγ αμ ρεγΓεοίε ]μαάϊεαία [μπὲν εα πεφµε Ίπε- 

ἀἰοαπιεπεῖς ππονεπᾶα, πεφιε αἰτίς γγιεαπιειεῖς προναᾶα, 

/εἆ [ιμεπάα [ιωιε. 

Θοπιρ]εία 4ο ἀῑαεία ογα[ῖοπο Ίαπι αἆ αἰίεγαπι οαραῖ 

ια μΠΗ, ἵπ πο ἀοοεί Ιπίογά πι φπἰάθπα ᾳπαε Ιπ αερτοἰαμίθ 

ΡετΠεῖειάα [αηί, ομιηῖα 1ρῇ παϊαγας οοιημΓ[εηόα ε[α, ηῖ-- 

Ἰ1] αἰ[πά ποΡῖ αιιαΠι απο ἀῑαείαο Πί ποσοαπΗριας; Ἱπ- 

(εάι1Π1 ναχο Ίο Γοἶαα παίµχας ΟΠΙΠΙΗ σοπιηϊίεηζα, Υθ- 
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Εὰι Οἶναπ. ΤΧ. [21.1 :. Ἐὰ. Ρα, Υ. (993) 
ἐπιτρεπτέον, ἀλλά τι καὶ αὐτοὺς πραγματεύεσθαι. ἔνθα μὲν 

οὖν, φησὶν, ἤτου γέγονεν δη τελεία ἡᾗ κρίσις ἢ γίνεται, τῇ 
φύσει τὸ. πᾶν ἐπιτρέπειν χρὴ καὶ μηδὲν αὐτοὺς νέωτερο- 

ποιεῖν, ἔνθα ὃ᾽ ἑλλιπῶς κρίνεται, τὸ λεῖπον αὐτοὺς προσ- 

τιθέναι. «τοῦτο ὃ᾽ ἔλεγε κάν τῷ περὶ χυμών 'κατὼ τήνδε 
τὴν λεξιν. τῷ κρινόµενα ἀπαρτὶ μι κινεῖν μήτε φαρμα- 

κίησι μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσε: νεωτεροποιεῖν. ὅπερ }ὰρ 
ἁρτίως ἐν τοις ἀφορισμοις ἔφη, τοῦτο ἐν ἐκείνῳ τῷ βιῤλίῳ 

µεταβαλων απαρτὶ ὠνόμασεν. ' έστι δὲ «καὶ παρὰ τοῖς ἄλ- 

λοις παλαιοῖς τοὔνομα τὸ απαρτὶ κατὼ τούτου Χοῦ σηµαι-- 
νομένου τοῦ απηρτισμένως καὶ ὁλοκλήρως καὶ ἀνελλιπῶς, 

ὅπερ αὐτὸ καὶ τὸ ἁπαρτίως νῦν σημαίνει. οὐ γὰρ δὴ τό 

γΣ ἐν ἁρτίαι ἡμέραις, ψεῦδος γὰρ δή τοῦτο ἐναργῶς, εἴ 
τις ἐν αρτίαις ἡμέραις ἡ ἐκρίθη Ἠ κρίνεται, μηδὲν ἐπὺὲ τού-- 

των νεωτεροποιεῖν. οὐ μὴν οὐδὲ τὸ πρὸ ὀλίγου δηλοῖ τὸ 
αρτίως ἐν ταύτη τῇ ῥήσευ. δῆλον δὲ μάλιστα μὲν ἐκ τοῦ 

ῥητοῦ τοῦ ἐπιφερομένου, οὐ γὰρ εἶπεν ἁπλώς τὰ κἐκριμένα 

τηπι οἵαπι αμπῖἆ ποΡβῖ 1ρῇ9 ασεπάαπι ε[α, Ὀρι Ισιίων, 

1π1!, Υε] ρεν{εοία οτΊ[ι Ίαπι {αοἱᾳ ε[ὶ νεὶ αἆμιο Πε, {ο- 

αι ορΏ5 Παίηγαε ΕΟΠΙΠΙΙΙἴογε πΊΗΙ]ᾳιΙα Πορ ἸήΠονατο ΟΡΟΓ- 

1εί; 1 νεγο Ἱπιρεγ[εεία ο] ε[ι, ᾳαοᾶ ἀθε[, 14 πο 

ἀεοεί αἀάετο, Ἠσο απίοεπι εἰ 1ρ[ε ἵπ Πμγο ἆθ ιπιοτῖβις 

Ἠϊ5 νογρί ἀῑοεραί: φµαε ρε)Γεοῖε ]μάίσαπεμγι ἐα Πο πἹο- 

φειάα, πεφιε ππεάἰεαππεμείς, πεφµε ας ἐγγιεαπιεπεῖς ἱπ]ο-- 

φαπάα ε[]ε. Ἀαπα αποᾷ αρτίως Ἱπ αρ]ιοτί[μῖ ἀῑχΙί, Ίου 
ε[ι ἵπιορτε, 14 1]]ο ἵπ Πμγο ἀπαρτὶ, Ἰου ε[ῖ ρεγ[εσξε πο- 

πηπαντϊ, ΕΙ ᾽απϊοπι 1 νοοαρα]απι απαρτὶ, αριᾶ αἰῑον 

4ποᾳπθ νείθγος Ίαο Πσηϊβοαίῖοπε, Ῥεγίεοίε Ιπίεστο πεο 

Ἱπιρεγ[εοίε, «ποά οἱ 1ά6πα ἁπαρτίως εΙΙαπΙΠΙΙΙ [σηϊῃσαί, 

Νου οεπίπι {απο Ῥτο ἀῑεραθ ρατίραςθ Ππιε]Ισοεπάαπι, Ίος 

επῖπι Ῥτο[εσίο πιαπ![εβε {ααπι ε{ι, Π ᾳαἱ9 ἀῑεριις ρατίρις 

ααῖ [αάτσαίαφ Πι αι αάιοείας, πα] 5 Ἱπποναπάαπα ε[[ε, 

Ίαπι νογο Ἠθθιιε ἁρτίως Ίου ΤΠ Τεχία: πρεγ ᾖβη]βοαί, 

ᾳποά πιακῖηνα Γαρ[οφιεπίϊ νερο ἀοοίαταίας, Νο" θπίπα 

Βμαρμοῖιες΄ αριίως, αιιοά ε[ι Προς, οπυπ Παν, ]μάϊςαία 
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Εά. Ὅμασι, ΙΧ. [27. 1 Εά: Βα[. Ὑ. (3939. 934} 
ἀρείως, αλλα τὰ κρινόµενα καὶ τὰ Ἀδκρυμένα, πούτων «δὲ 

τὰ κεκριµένα τάχα ἂν ὁμολογήσειε τῷ αρτίως. τὰ δὲ κρινό- 
ο ) ” 3 . . ω - - , 

µένα κατ οὐδένα τρόπον, ἀλλὰ καξ αὐτῆς τών. πραγμάτων 
” 3 [η . ” ΄ Δ η ο η] 

τῆς αληθείας δῆλον. οὐ δῆπου γὰρ εἴτε τι πφοὸ ὀλίγου 

κέκριται, τοῦτο οὐ χ0ὴ νἑωτεροποιεῖν, «αλλ εὖ μὲν τελέωςφ 

τὲ καὶ ανελλιπώς καὶ ὀλομλήρως», αληθὲς ἂν εἴη τὸ λεγόμε- 

νον, εἰ ὃ᾽ ἐλλιπῶς κατά τι, τὸ λεῖπον αὐτῶν χφὴ προσφκς 
. 

ναι. τὰ γὰρ μετὰ (294) κρἰσῶ ὑπολειπόμενα ὑποστροφὰς 
” Π εν ε ς Πῃ ] 2 Δ ’ Ἀ ” 

ποιεῖ. - τίς οὖν ἐστιν 1 τελεία καὶ ανελλιπὴς κρίσις, ἢ δη- 
τι ς' [λ ”. . ἃ ” 

λον ὅτι καθ ἣν πάντα καλώς γίγνεται καὶ μηδὲ εἷς αριθμὸς 

ἐλλείπεται τῶν κριτικών; . πρῶιον μὲν γὰρ αμείνων ἡ κατὰ 

κέγωσιν τῆς κατ απόστημα. εἶτα ἡᾗ κπατᾶ τὺν λυποῦντα 

καὶ πλεονάξοντα χυμὸν τῆς ἄλλον τινὰ κενούσης, καὶ τρίτον 
ς τε 3 ».- η 3 Δ 3 / . 3” 

ἡ κατ ἴξιν τῆς µή- «κατ ἴξιν δὲ αυτος ὀνομάξει τὸ κατ 
᾿ ε] 

εὐθνωρίαν.. ἐπὶ ταύταις ἡ μὲτ εὐφορίαςι εἶθ᾽ ἡ μετὼ πέ- 
» 5 ΄ ν Ν , - 

ψεως ἐν ἡμέρᾳ πρισίµμῳ. ταῦτα γαρ παντα. χρὴ παρείναν 

μπες [εά φµαε ]μαάίςαπίιη εἰ ]ιάίεσία Γαπες αποτααι α [οτί 

ααἱάθια ]αάϊσαία, αἀγετρίαπι ἀρτίως, ου ο πµμετ, Ρο[εί 

οοπνεπίγε; α]ἱενὶ νετο [μαάίσεαπεμγ Ἠπ]]ο. Ἱποᾶο. πιο οἵ 

εχ {ρ[α του νογῖ]ίαία Ἠπηιθί:, ποαπ ομ]πα {ἱ απῖά ραπ]ο 

απίθα Πί ιάϊσαίαπι, 1ά ποπ Ἱπποναπάαπι ε[ἰ, [εά Π Ρει- 

{εοίο αΡ[ο]ιίο αο ΙΠίορΓς, ἰππο νεγαπι {αεγὲέ ᾳαοά ἀῑσῖ-- 

αν, 9 ιά νεο αἲ οπἶβμα ἀε[Ι, 1ά αιιοὰ ἀαεβι οροτίεί 

αὀάπροχα; παπα αιἶάθ Ρροβ ογἶβα τεπαπαμίς, γοοίᾷῖνας 

ε[ήοϊαπί, .Όσαεπαπι Ιδίίαγ Ρεν[εοία ε[ί Ἱπίεργα ογ1[ 7. αἩ 

παπα ηἰμιίτα πι ρτόΡε οπηπία Ργουε[εν]πί πα ήδφαε ]αἹ-- 

οαίονῖας ἨΠπιεγας ἀε[αςτι  Ρείπιαπα εΠΙπα ΠΙεΙος οτἰ[ῖ5 

«οκἰ[Ιῖ 4αθ  ναοπαϊίοπς. αιπαπι αιαο αὐ[οε[ζα Πί.  Ώεϊπάθ 

φ1ιάα ΠΙΟΥΕΠΙ ΠΟΧΙΠΠΠ αο τεμπάαπίαπι 4 παπα αἴἴας αιπα 

ηιιοπαρίαπι «ναομαί.. Ἑστίο αιιαο ε ἀϊγεοίο 4παπι 41άπθ 

αἰῑιον Πί, . Ψοσαί αιίθπι Τρίο ϱ ἀἰγεοῖο νασια[ίοπθεια φπαθ 

να[οταπα τοοΙαάίπα ργοσεδΙῖ, ΄ Οματίο ἀείπεερδ 4 1παςο ετ-- 

Ρ]ουίαπα Ἰαδεί, 4Ιι8εγθ [αο]ιο ἰο]εναίας. Οµἱπίο 4 πας οχι 

οοοἱίοπ6 αο ἀῑαο οτΙἰῖεο οογί]ξάαν. Ἠαεο εΠΙΠ οπιη]α Ρεχ- 
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14. οπατι, 1Χ. [57. 88.1 Γ. Ρα, γ. (934.) 

τῇ τελεία κρίσει. απύντος ὃ᾽ αὐτῶν τινος ἡ καὶ πλειόνων, 

οὐκ ἀκριῤὴς οὐδ᾽ ἀπηρτισμένη κρίσις ἂν εἴη. 

κα. 
[55]. 4 δε ἄγει, ταύτῃ ἄγειν ὅκου ἂν μάλιστα ῥέπῃ ἡ 
:. φύσις, δια τῶν ξυμφερόντων χωρίων. 

.“.» 

/ - ΄ .) ’ κ 

Ίνα δή ποτε ἆ δει ἄγεινι δηλονότι τὰ μῆτε κρινὀµεγα 
/ ’ / - ε. ο Ν 

μῆτε κεκριµένα ἁρτίως. ταῦτα οὖν διὰ τίνος ἐκκενοῦν χρῆ 
4 ας Δ ς α- ᾽ Ὑ . ι] , .. 

μορίου διδάσκει, σκοπὺν ἡμῖν ὃδιδους διττὸν, αυτην τὰ του 
” . « .- -” -” .] 

µορίυυ τὴν φύσιν καὶ τὴν ῥοπὴν τοῦ χυμοῦ. . ὅπως γὰρ 
Ἀ ε” Γ - Π ’ ” 

ἄν, φησί, ῥέπῃ δια τῶν ξυμφερόντων χωρίων, ταύτῃ ἄγειν. 
τν Π ον ο ͵ ” ., ο 48 

ξυμφέροντα ὃ ἐστὶ χωρία κενώσέσιν, ἕντέρα τὲ καὶ γάστὴρ 
/ 3 ’ .] - Δ αλ, ο 

καὶ κιστις Καὶ μήτρα καὶ σύμπαν τὸ δέρµα, τῆς πρὸς τού- 

Ίοις αἵ ϐ᾽ ὑπερώαί τὲ καὶ ῥίνες, ὅταν τοι τὸν ἐγκέφαλον 
Ἶ 3 « ”ε ’ 

ἐκκαθαίρωμεν 3 καθ αἱμοθῥαγίαν ἡ κρίσις γίνεται καὶ µά- 
9 5. ’ 3 3 ᾽ - 

λιστα εἰ κατ ξιν ὕπερ ἐσιὶ καε ευθὺ τοῦ πεπονθύτος 

Γοεῖαε ογΙΠ αζείζε ορογίεΙ. Όιοά Π ππαπι απί εἰἴῖαπι ρ]ατα 

αὐ[αεγ]ηῖ, πε(πε εκηυ]ῃπία ογ]ῖς, πεφιε ἹΠμίερτα {αεχ]ί, 

ΧΧΙ. 

"Ὅμαε ἆμεετε ορογεῖ, ὉΜο πιαπχίπιε μγορεπᾶει παέµγα, εα 

Ῥ6Υ ἰοεα οὐπ[εγεπεία «άμεεπάα [μηε. 

Οπαεπαπι εα [απί ἆααε ἆπεετε “ορογίεαῖὁ πι γαπα 

Ύµ8ε πεφαε ]ιάϊσαπίας, πεαε ρογ[εοίε ]άϊσαία,Γα!. 'Ηπεο 

Ισῖίπχ Ῥεν αι ραγί6ΠΙ [απί ενασιαιάα ἆἀοσεί Γοοραπι 

βεπη πάν ἱταάεης, πι Ἱρίαπι ρα παϊυτατας, παπι Ἠπιο-- 

11 ΡΤοΡεΠΠΙΟΠεΙΗ, Ὅπο Πάαπιε Ἰοσογύπι οο)/{εγοΠΕ πηὰ 

νεγριῖ, εο ἀπσετε οοπνεπῖῖ, ΑΙ ναεπαιομῖρας οοπιπηθᾶα 

Ίοσα {μμί, Ἱπίο[ίπα, γεπίθυ, γείῖσα, πἱεγάς, ου απ]νετία; 

8 Ἴαεο ρα]αίαπι εἰ Ἠ8γες, Οἱ απί οεγεβγΙπῃ ϱΧΡΙΥΡΕΠΙΗΒ 

ευἱ Ρε [οηβι]πῖς ρτοβαντηπι ΠΕ ογΙῇς, ας ραχίπιε Π κατ 

ἴξιν, αποά εἰ ε ἀῑτεοίο ρανὶῖ α[εοίας, Ῥχουεφαί,. ἈΝαπι 



(440 ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Αποβισμοι ο ο) 
ἐὰν Όμανι, Τκ, [08.1]. - Εν ΕΝ, ́ Βαβ Ύ. (0445) 
µορίου. τὼ γὰρ ἀνάπαλιν αἱμοςῥάγέόντα παλὸν, ὡς ἀσύμ- 

σορα δὲ χωρία’ αἲ΄ ῥόπια) Σων ᾿λυπούνθων. χυμῶν. γἰνονχ δν, 

ὅταν ἴτοι κύρια ταῦτα τὴν φύσεν ὑπάρχει καὶ μείζων ἡ ἐξ 

αὐτῶν ἔσεσθαι βλάβη μέλλει τῆς τοῦ κφινοµένου νοσήµα- 

-τος ἀξίας 3. ὅταν ιηδεμίαν ἔκκρισιν έχη.. παθᾳδείγµατας 

δ ἕνεκα τῶν καθ παρ «λυπούντων. χυμῶν ἐκκεγοῦσθαυ 

χρηζόντων ἐπιφήδειοι ῥοπαὶ δαταὶ, ἡ άν ἑτέρα κατὰ τὴν 

γαστέρα καὶ ταύτης, αδιοῖο βελτίων. ἡᾗ κάτω τῆς ὃν. μερα, 

Ὁ δ᾽ «ρα: τῶν κατα νεφρούς τε καὶ κύστιν, οὐ μὴν. ο γε 

η πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ καρδίαν αγαθή προσέχειν 

οὖν χρὴ τὸν ἐαερὸν τῇ ῥοπῇ της φύσεως, είτ κ μθ νο 

μὲν ης ὠπηρετεῖν τὲ ἅμα καὶ συνεργεῖν. εἴτ ἔναν- 

“τίως τὲ ἅμα καὶ βλαβερῶς γίγνοιτο, φωλύειν τὰ ἅμα καὶ 

᾿μετάγειν καὶ ̓ ανειοπῷν.. 
νι 1. πι Γ. ελλ. 

ᾳµαο οοπίτα Παπ [απραϊπῖθ ρτοΠανῖα, πια]α Γαπί, ἸπΓε[αι-- 

Ι11ή Ὑεχο πποναπι 1π. Ίου ππ]ηίπιο οο/Γοα Ριορεμάεηί 

(πορείας, 4101 οα νε] Ρεποίρα[ία. (απ παἴασα (4, πια]ος 

εχ {ρίῖς ηοχα Γι [οΥτι ία τα ο[ί, αααπι πιοσ)ὶ ααϊ Ἰμάῖσα-- 

ἴαγ. ἀἰρηϊίας ροβα]αῖ; νε] απάπί π]]αΠ1 οχοΓαίίοπεπι Πος-- 

Παπίαν,  Ἐκοπιρ]ϊ ογαϊία Ποχίοχαπα 1π Περαία Ἠππογάπα 

γασμαίἴοποπι Ῥοβα]απίίαπι ἀάοπθαε ΡΓΟοΡΕΜΠΙΟΠΘΡ. ΓΠαη1 σαμ-- 

Πας; α]ίεγα αι]άεπα Ῥετ Υεπίτενἠ:, οµ]18.1]α ορροταπίος 

εἰ, ᾳπαοθ Ῥρεν ΙΠΓΕΓΙΟΓΑ/ ϱ14Π1 1148 Ῥες νοπῖα6 αθ]ί 

Φ]ίθγα; ΝΕΓΟ. 4πας ρ6υ.γεηςς «εἴ νε[σαπι . ἀποῖῖ, ο ΑΙ [απο 

αυἱάο 11 ραἱπποΠεπα, {λογαςσπα οἱ ος νεχρίξ, ποια - 

ΠῬτοΡα θ{ι. Μεκίοαπα Πίαφπο οροτίαί, παίμγας” πιοίμπα -ᾱς 

-Ῥτορεηβοπεπι οὔ[οινανο, ϱµαο { ἀάοπεα Γπονέ, (απ τρ 

Γαραν1η1[γατο , πα απκ1αν]: { νοχο οοπἰγατίο πποο [πιιἱ 

οἱ ποχῖο Παΐ, 1ρίαπι Ρτολμίρενε μμ]φιιο χεΥοςαχθ. αἶηια 

Τεγε]]εγε οροτίεί. 

ω. 121. ο ' Εκ... 
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Εν Όπατι, ΙΧ. [ὅ8. 89. ] Ὁ τε Εάν Βαῇ) ὅι (0914) 
παν) κβι ολ ος 

εάΠέπονα πού βαἲ κἰνέειν μὴ ὠμὰ, μὴδ᾽ ἐν' αρχῆσιν, 

| ον μὴ) ὀργά τῷ δὲ πολλὰ ὀὺκὀρ/ᾷ. ο ο 1 τἨ 
ο 9. Αν . ω.. ακομα νο ὁ οψορυς 

[59]. Τὸ μὲν φορμἀκεύειν ἔθος ἐστὶν αὐτῷ' λέγειν 
ἄνεὶ τοῦ χρῆσθαι φαρμάκῳ καθαίρονεεν τὸ δ᾽'ὄδᾷν άπεο 

ππῶὼν ὀργώνέων ζώων᾽ μετενήιόχεν ἐπὶ τοὺς χυμούς.’ πα) 

ὃν }ὰρ ών ἐκεῖνα ἠσυχάξειν οὐ δύναντοι γαργαλιζό-- 

) 

"μενά πως καὶ κινούμενα καὶ διαγιστάµενα πρὸς τοῦ πάθους, 

οὕτω καὶ οἱ χυμοὶ πολλάκις ἐν ώογός πμ μῷ καὶ μὲ- 

παρῥέσευ μορίων) εἰς όριά, κατὰ τὴν ἀθχὴν τοῦ - νοδήματος 

«ἐνοχλοῖσι τὸν ἄνθρωπον, πινοῦντεθ' καὶ) γαργαλιξύνεοό καὶ 

ἠσυχάξειν οὐκ' ἐπιτρέπονεες, ἀλλ αὐτοέ τὲ κ ρεων καὶ 

Αεταρῥέοντες, ἐνοχλοῦντες τε τῇ τοσαίτῃ «φορᾷ τὸν δέ οννἒ., 

ποὺς μὲν δὲ τοιούτους ἐκκενοῦν προσήκεε, τουτέστι τοὺς ἐν 

““Φινήσευ. καὶ φὁρᾷ καὶ ῥύσει, τοὺς ὃ᾽ ἤδη καθ ἕν τι µὀ- 
Ὅριον ἐστηριγμένους  οὔτ ἄλλῳ 'τινὶ βοηθήµατο. χρὴ κινεῖν 

κ νΦ ΦΗ 

«Οοποοεία ππεζἰςαππεπεὶ εἀιιεειάα ας, πιονεμάα [μπε, 11Ο7ι 

ετμάᾶα» πεφµε ρετ ἱπηίαν πὶ  εμήβεαπε; /εἆ ῬΙεγμηφιιε 

ποπ ἴμγβεπε, 
εκ, ὁ λα 

Φαρμακεύειν ππεάἰεατί απϊάεπι 1ρβ οοπ/Γαείάᾶο ε[Π ργο 

πΠπε(Ἱεαπιεπίο ΠΙ Ῥιγραπίο: ΡγοπιιποίαμάΙ. Οργᾷν νοτγο, 

Ἔμγσεγε, 48 αππιαη[ίριις νεπεγε ΡεγοἸιῖ΄ αἆ  Ἠπιογες ἴγαἨΦ-- 

Ἱαϊαπι ει, Οπεπιαάπιοάσπι επ]πι Ί]]α αΠ]πια]ία, 4αΠπα εο 

-αΠεοία Παπίας, Ἰπρελαπίατ οἳ οοποϊααίας, αωτεί[οεγε 

πηε(αευηί: Πο αἱ Ἠάππογες ΡΙεΓαβίφαε Ἱπ πιοία νεμοπιει-- 

ἴίογε αἴιε α ῬΡατίρας ἵπ ρανίεν ἱγαηςῄαχα, Ῥες ἀπά πι 

ο πποτΡί Ἱοπιίπεπι Ἰη{εβαπί οοποΙἰαπίες, Π]]απίες εἰ ααἱε- 

{οετε ποπ οοποεᾷεΠ!ί65, Ίπιο οἳ 1Ρῇ οοποϊαπἰας, ἕναπς- 

Παυπε, ΠΠ λαπίασ. Γαοφας Ἱππρεία αερτιπη ππο]ε[ίαΠί Ἠοφοο 

ἁβίίαν ἨάΠΛΟΥΕ5 ϱενᾶςατε ἀεοθί, Ίου εβ ααἱ {αης ἴπ' πιοῖα, 

Ἰαήοπο αὁ Ίαχα. ΟΙ νετο Ίαμι αἰίφιια 1π οογροτί Ρατία 

Ώγπηαά ἀοσυιπιραί, εοδ΄ πεφίο . Ηό: αἰῑο ααχίο πιονρνο 
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(Εὰ. Οµατῖ, ΤΚ. [99.] ἳ ν Εάν Ῥαι Ὑν (9949) 
οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφθῆναι. τηνικαῦια γορ Ίδη καὶ 

τὴν φύσιν ἔχομεν βοηθοῦσαν τῇ κξνωσει.. φαίνεται γάθ. του 

καὶ αἵτη μετὰ τὰς πέψεις (διακρἰνουσᾶ τε. τοὺς χυμοὺς, ἄπω 

Φουμένη τὲ καὶ περιττον, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ αἱ κρίσεις γί- 
φονται: - ἀλλὰ αελέως μὲν αὐτῆς κινουμένης οὐδενὸς δεῖ 

φαρμάκου. 'μέτριώτερον δὲ καὶ ἀσθεικέστερον ἐνεργούσης τὸ 

“λεῖπον αὐτοὺς χρὴ προσειθέναι φαρμακέύοντας, ἵν ἐξ ἁμ- 
φοῖν ἡ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ γίνηται κένωσις, απωθουμὲ- 

νηό μὲν τῆς φύσεως, ἕλκονιος δὲ τοῦ φαρμάκου. δέδέικεαυ 

γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ φυσικῶν δυνώμεων. ὑπομνήμασι». 1 
υμὲν. Φύσις ἑκάστου. τῶν µαρίων τέειαρσι. δυνάμεσι χρωμένη, 

ἑλκτικῇ πἹὲ τοῦ οἰκείου καὶ καθεκτικῇ τοῦ αὐτοῦ καὶ πρὺς 

πα ὑῃ σεέτετωοῇ καὶ ,.τειάρτή τών. αλλοτρίων αποκριεικῇ, 

ἕκαστον δὲ τῶν Φαθμάκων τὸν ὀὐκεῖον ἑαυτῷ χυμὸν ἔπι- 
σπώμενόν ἐστι. καλῶς δὲ προσέθηκε τῷ λόγῳ., τὰ «δὲ πολ-- 

λὰ οὐκ. ὀ0γᾷ.. καὶ χθὴ "τοῦτο ὀιδαχθῆναι παρὰ τῆς έµπει- 

ρέας, ὡς αἱ μεταθῥύοειο -ἄλλοτ. εἰς ἄλλοιμόριων τῶν χυμῶν 
ὀλιγάκις γίνονται. τὰ πλείω ὃ᾽ ἠσυχάδει καὶ μένει καθ ἕν 

οροµίεί, ποφιο απἲο οοοιἵοποπῃ πιεβϊσατ. Ἕππο επίΠα [πα 

ηθέύταιη αποβΙο Ἠαῦθιμιις ονασιαἰἰοηῖς αχ []αἰσίσεπι; 1Ρία 

ἨΒΙΩΩ9 Ῥοβ. οοσΙΙοπες πι Ἠωπιοτες Γ8οεγηετο πι (ποά 

{αρ 6 γασαπειπι εί, απο Τἵοπιρογε εἰἶαπι Παπ οΐ[εο, εκ- 

Ρε!Ίεγε εοπ[ρίοΙασ, ειπα 11] Ἶρία Ρογ[εοίο ππογεῖ, 

Πο, ορια εβ πιε]εαπιεηίο; ϱπάπι νετο πποεγα(ἶιιδ αο 

ἀπιροοί]11119 ασίί αποά ἀθεβ, 1 πιειοβπιεηἰ] πορῖς -αᾱ-- 

Ἱλοίσιιά αι «Π, απο΄ ΔΡ. πίχοφαο νοχαπιᾶ5 Πηπιονί5 Πα ενα-- 

οιαίίο, παίαγα πάθη εχρε]]εμία, ππεδἰσβπιεπίο νοτο͵ αἰ-- 

εγαἰιεμία, «ΕΠ ειπομβγαίάπι οπῖπα -α πουί5 ει Ιπ οοππεπία-- 

γ]]δ. 4ο παἰγαίοιις {ασλία [δις Πράγα Ραχασα παα-- 

τατο ϱ 181 1ΟΥ αἰ Γαου λα ρας, Γαπλλατῖς απο] αἲ[γαςίν]οῬ 

«ο)αράεππηε γό[θμήτίοο, μταείεγεα οοσιτίοθ αἱ απατίη αλίε- 

πηοριπ. οχρα]ίγίοο. Ῥίηραία νεγο ππεἰσαπιοπία ρυοργί λα 

αο Γαπ]ίαγοι ΠΡΙ. ΒΙΠΙογθΠι αἰιγαλμαηί, Ἠεοίε αιίεπα {εκ-- 

(ως: αἀάτά 1: δεᾷ Ῥίεγμήηφε πο ἐμηρεπὲ, Ἰάᾳπε αὓ εχροε- 

αἱθη ία: ἀι[οεπά μας απλο γαπα ἰγαπδβα Χιθ αΏ αἶἷα Ἰπ α1αίη 

ΡάπίεΠι ΓάχΟ «ομµρενο, [οά αιιαάαπα 11. Ρατίο [γεφιιεμίίμς 
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Γά. Οµατι. ΙΧ. [39. 4:.] Εὰ. Βα[, Υ. (994.) 
τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττονται παρ ὕλον τοῦ. νοσήµατος 
χρόνον ἄχρε λύσεως. χρὴ δὲ }ινώσκειν ὅτι. ἔν τισι τῶν ἄν- 
τιγράφων ὁ ἀφορισμὸς οὗτος οὐ }έγραπται, κατα μέντοι τὸ 
περὶ χυμών ἐν ἅπασι γέγθαπταυ. 

κ. 
Τὰὼ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκµαίρεσθαε, ἀλλ ὡς ἂν «γω- 

ϱέη οἷα δει καὶ φέρει ἑυφύρως καὶ ὅκου δει µέχρι λει- 

ποθυμίης ἄγειν καὶ τοῦτο ποιεῖν, τν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων, 

[1ο] ΕΣ: ὑπὸ φύσεως εἴθ ὑφ' ἡμῶν {ᾗ κένωσις 
Φίνοιτο, χρι πάντως ὡρίσθαι τι µέτρον αὐτῆς: ὡς γὰρ τὴν 

ποιύτητα κατα τὸν λυποῦντα χρὴ κενοῦσθαι χυμὸν, οὕτω 

δηλονότι καὶ τὴν ποσόεηια τῷ πλήθευ τοῦ λυποῦντος ἆρ- 

μόττειν. αλλὰ τς μὲν ποιότητος τῶς διαγνώσεις ἔμπροσθεν 
εἴπομεν, ὀἰγίκα τὸν ἀφορισμὸν ἐξηγούμεθα, οὗ οᾗ αἀρχὴ, ἓν 

τῇσε ταραχησι τῆς κοιλίας καὶ τοῖσιν ἔμετοισι. ποσύιητος 

Ιπιππογατῖ 8ο οοπ/εγα, 1π απα αἰῖαιη ἴοίο πποτΡΙ {επιροτα 

εάμ[αια εἶαδ [ο]πίίοπεπα 1ρΠ οοποοΙΙΠίΗΣ, {018 γετο 

ορογίοῖ αι]ρήκάαη 1η εκεπιρ]αγῖρας Ίαπο αρ [ον πα Γοε]-- 

Ῥίαπι ποη ε[ε; ἵπ Ἰρτο ααἴεπι ἆᾳ Ἠπιοχίρας ραίπι [οῖ- 

Ῥίαπη Παν θηῖΓ], | 

ΧΧΙΠΙΠ. 

Όμαε ϱαοµαπ:μγν οορία οο]εείαπᾶα πο [μες Γεά { Φμα- 

ῑία οροτιεῖ Ργοάεαπὲ ασ αεβεγΓ [αοιίε εται. «άίφιε μδὶ 

αἆ απὶπιί ἀε[εειίοπεπι µ[φιμε εἀμοεπάμπα «[ὲ, ἰὰ πιοἰιεπάωτη. 

Φίνο α παϊίιτα νε α πουῖ ναομα[ῖο Παΐ, απαπάαπι 

ἀρβις πιεη[αγαπι ΌΙΗΊΠο ργαε[οι1ρίΗΤε οροτίε. Οιεπιαά- 

απούσα. εηῖπα πιο]είίας Ἠπιος Ρτο αιια)1ἰαίῖ6 ταἰῖοηε γα- 

ομαπάιι5 ε[ἰ, [ο Ῥνο[εοίο ναοιμαἰιοπῖ αιιαπΗ[α γεχαηιῖ 

Ἠωπιογῖ οορῖαε οοπστια! οροτίεί. Ύθγαπα αμαίαἰ1 απὶ- 

ἀεπι ἀἰσποίίομες [αργα ἀἰκίπιαδ, οσα Π1. αρμοσΙ[αµααι 1ηίεγ- 

Ῥτείατειιας, οι] εβ Ππῖ παπα: ἆπιαἰυί: ρετιωηθαιϊοηίδις 
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Ἐὰ. Ὅματι, ΤΝ. Γ40, ΕΝ) ἳ Εὰ. Ῥα[, Υ. (934.) 
-ὃδ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον ἔχομεν εἰπεῖν. γνώρισμα, «διὰ τοῦτ. οὖν 

ἐπ᾽ αὐτῆς ἔδωκεν ὁ πποκράτης ἡμῖν κριτήριον τὴν εὐφο- 

ρίαν. εἰ μὲν γὰρ τὸ πλεονάδειν ἐκκενοῖτοι κουφότερον ἔαυ-- 
τοῦ τὸν κάμνοντα καὶ εὐφορώτερον ἀνάγκη γἰνεσθαι. ' εἰ δέ 

τι καὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐκκρίνοιτο, καταλύέσθαί τὲ καὶ ἆθ- 

ῥωστείν αὐτοῦ τὴν δύναμιν αἰσθανεσθαί τε δυσφορίας, ὥσ- 

τὲ με τῇ πῥθχαίρῳ φαντασίᾳ τῆς. ποσύτητος τῶν Αενουμιέ- 

νὼν πτροσέχειν τὸν νοῦν, αλλὰ τοῖς εἰρήμένοις δύο γνωρί- 
σµασι», εἰ οἷα δεῖ κενοῦνται καὶ εἰ μετ εὐφορίας.' τὸ δ᾽ 
ἐφεξῆς εἰρημένον ὑπ αὐτοῦ, τὸ καὶ ὅκου δεῖ ἄγειν µέχρυ 

λειποθυμίας, ὀρθῶς ' μὲν λέλεκται. προσγεγράφθαυ δὲ χρὴὴ 
τὸ ἠνωρίσμαξα: τῆς χρήσεωθ. ἐπεὶ ποίνυν ἐκεῖνος οὐκ εἶπεν 

αμεῖς ἐξ ὧν αὐτῇ τὸ τῇ πείρῷ καὶ τῷ λθγῳ δοκοῦμεν εὑρη- 

Φέγαυ τὰς διαθεσεις, ἐφ ὧν ἁρμόστει τὸ μέχρι τῆς λειπο:- 

θυμίας κενοῦν ἐροῦμεν. Ααὶ πρὠτόν γε τὸ µέχρυ ποίας 

λευποθυµίας εἴρηται ὑπ αὐτοῦ διορίσασθαυ δίκαιον.. 'οὐ : 

εἰ υοπιϊοπίδις. Ὁπαπ[ίαιϊς πετο ππ]]απα ἴαια, ᾳποά ἆῑοι 

ἀεροαί, ἸπάΙοίαπι Ἰαροιηας, Όματο ἆα 1ρ[α οπαπ[αίο θιι- 

Ῥ]ογίαπι {εγεηάιναο {αοΙ]αίεπι οετίαπι ἹπάΙοίαπι, Παιαῖε 

ἀεάϊίᾳαε ΗΙρροοχαίθς: Ώαπι {ἱ αππους τοάππάαπς ναοπείη, 

τα ενίας παπι [αοἰ]ας αεργοίαπίοπι Ἰαβεγο πεοείΤε εῇ, 

Οαοά [{ ᾳαἲδ οἰίππα εκ 15 ααἲ Γεοιπόά απ παϊαγανα [απ εκ- 

οσγιαίαχ, ἴμπο αοσγοίαπ[ῖν νίγον ἀῑ[]οὶνί αο ἀεδιίανῖ, 

ἀρίαππααο Γογεπά{ ἀϊβιοι]ίαϊεπι Εεπί]το ορογίαεῖ,. Όπατο ΠΟ 

1οπιθιαχ]αα νασιαπάοταπι απαπ [ας Ῥλαπίαβας ΠπεΠΘ α-- 

Ἰήβρεπάα ει, [εὰ ἀποβας οοπιπιθιογα[ῖ 1πά1ΙοΙ]5, ᾖ φια[ία 

ομογιεῖ εἲ οιέηι εμρ]οτία υαομεπιμτ. Οιοά απίαεπι ἀείηποερθ 

α 1ρίο ἀῑσίίαν, αἴφμε μδὶ αἀι[φιο ἱροιλγππίαπι ἀμκοεπάμπα 

ε[ξ, τεοία αιἆ σπα’ ρτοπιιποἰαίαπα ε{ὲ, Γεὰ 6]ας [ας αἀ[ον- 

Ῥεμάα [απί Ἰηάῑοία,  Όπαο (πάπα 1]ε ποπ ρνοα]ερ]ξ, ποῬ 

εκ οιΐρας Έάπαι Πρία  εχρετίεμίῖα ΠΠ παϊίοπα νἰάσοπνας 

αΠεοίμδ ΙπνδμΙ[ὲ, απ απῖρας αὐαίᾳαο Προι]μγηπίαια νασααΓα 

οομνοπίαϊς ἀοοεβίπιάδ.. Λο ργίπιαπι αἆ ᾳπα]επι πας Π- 

ερονψίαπα αὐ. ἐρίο" ἀῑσίαιι Γαευί ἀΙηριεγε οροτίαι, ΊΝε- 
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Εὰά. Όμανι, ΤΧ. [40.] (Εν Ῥα[, Ὑ. (934. 9059) 
γὰρ «δὴ τάς γε τοιαύτας λέγει λειποθυμίας,. ὕσαε φοβ)θέν- 

των ἐνίοτε τῶν καμνύντων ἡἢ τὴν τῆς φλεβὸς διαίρεσιν, ἤ τι 

τοιοῦτον ἄλλο βοήὔημα γίνονται. «οὐ μὴν οὐδ᾽ ὕταν ἐν τῷ 
στύµατε ᾿τῆς γαστρὸς ἑπάρχωσι δακνώδεις χυμοί τινες, 

{του πρότερον Οροισμένοι κατ αὐτὴν 1 κατὼ τὴν τοῦ 

βοηθήµατος γρῆσιν συθῥυέντες λειποθυμίαι παρέσχον. λειπο- 

Φυμοῦσι μὲν γὰρ καὶ τύτεν οὐ μὴν ἱκανόν γὲ µέτρον κενώ- 

σέως 4 τοιαύτη λειποθυμία, πρὺ τοῦ δέοντος ἐἑνίο- (935) 
τε γιπομένη, καθώπερ καὶ ἐπὶ αὐτοῦ. τοῦ. διαναστῆναί τὰ 

καὶ καθίσαι πολλάκις ἐλειποθύμησάν τινες τῶν πυρειτόν- 

των, διὸ δὴ καὶ κατακειαένους αὐτοὺς φλεβοτομοῦμεν. ἡ 

τοίνυν κατὰ τὸν λόγον τῆς κενώσεως ἐπιγιγνομένη λειποῦυ- 

µία" νὺν εἴρηται πρὸς: /πποκράτους : µέτρον γινυμένη τῆς 

πενώσέεως, ἐπί τὲ µεγίστων φλεγμονῶν καὶ πυρετῶν διακαὲ- 

στάτων καὶ αλγημάτων σφοδροτάτων. χρὴ δὲ, ὡς καὶ αὐτὸς 

εἶπεν, ἐθῥωμένης τῆς ος Ἡ ἐπιχειρεῖν ἐπὲ τοσοῦτον κὲ- 

νοῦν καὶ ἡμεῖς πάνυ πολλάκις πεπειράμεθα τῶν τοιούτων 

κεγώσεων ἰσχυρῶς ὠφελουσῶών, ἓν τε γὰρ τοῖς Θερμοτάτοις 

από οπΊπα [απο εας ἀῑοῖῖ Προίμγπιῖας, αᾳπας ππείαοπΗΡραθ 

Ππτεγάππι αερτῖς απ νεπαε Γεοίῖοπεπι απί αἰιά ε]ιδπιοςῖ 

αχ] ταπι οΡογίαπΓυσ} πε(αε εἰἶαπα α1ΠΙ ἵπ. ογ6΄ νεπιχῖσι]ϊ 

απάαπαη ἨΠΠπογες πιογάασσς Γαογϊιπί νε] Ρείας Ἱπ 1ρίο «ο]- 

1εοΙΙ νε] ααἱ 1π.εο τεπιεᾷΙἵ α[α 1 αρ[απι οοπΠικετίηξ, 

Προί]γπιῖαηι εχεῖίαπε, ἵαπα επῖηι οἱ ΤΠ Προαγπιῖαπι τααπ!ς 

ΠΟΠ ἴαπιεπ Ἠα]α5πιοςἱ Προί]γηιία [αἱ16 Ἰάοπεις ε[ἲ νασιια- 

Μοπίδ πιοάμς, 4παε ποππππαασι Ρργ]άδφμαπι ἀεσεαῖί οβοτῖ-- 

τατ, νε]α απ Ιρικάαπι Γερτιοϊίαπίίρας, απΙ΄ εἰ Ππίεν α[ἴατ-- 

δεπάσα εἰ ἀε[μάεπάτπι Ἱπ Προίϊμγψαίαπα αια]οἰῖες ρτοοίἀε- 

ταηί, Ῥτορίεγεα 1ρῇ5 το[αρίη]ς ]αοεπίίρας νεΠαϊα [Ε6βΠηΙΙ6. 

Έα Ισίιχ πας ναςιαΠΙοπῖ5 ταί]οπε [αοσεά1 Προϊ]γπιῖα, ππο 

αΏ Πιρροοσγαίε [αποῖία εβ ππεηιτα ναοιαἰἰοπῖδ, 1π Πιαχὶ-- 

πηῖς Ἱπῃαπιπια[]οηίθας, ἵπ {ευτίριιφ αγἆεπ][παῖς εἰ νε]ε- 

ππεπΏΠιηῖς ἀοἱογίβις,. Ὑεταπα, αἱ εἰ 1ρ[ε ἀοοεῖ, οοη/ία-- 

Ώρας αο Πηπιῖς νΙτῖρις αἆ ἰαπίαπι νασπαΙοπεια [Ππά]ο ϱτο- 

οεάεπάαπι ε[ὶ ποδᾳ19 [αορῖις Ἠα]αδπιοάἵ νασιαίῖοπες Ῥγοδεί[ζα 

Ῥ]ατίππαπι εχρετ]επί]α ἀἰάοίπιις. ἴπ αγά εμ 1 Ηπαῖς [Πᾳαἰά επι 
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Εά. Οµας, ΤΧ.. {140. 41] Γυξά. Βα[, . (93δ.) 
πυρετοῖς ἡᾗ 'μέχοι λειποθυμίας Φλεβοτομία κατάψυξίν. τὲ 
παφαχρῆμα τῆς ὅλης ἕξεως ἐργάδιται. καὶ σβέννυσί -τὸν 

πυρετὀν. καὶ δὴ καὶ ἡᾗ }ασιὴρ διαχωρεῖ τοῖς πλείστοις καὶ 

ἱδρῶτες προχέονταυ, καί τινὲς αὐτῶν ἐπὶ τούτων ἐπαύσαντο 

πελέως. ΄ ἄλλου δὲ µεγάλως ὠφεληθέντες ἐνέκοψαν τὸ σφο- 

ὁρὸν τοῦ [41] νοσήµαιος. ἐν τὲ ταῖς µεγίσταις φλεγμοναῖς 

καὶ ταῖς ἰσχυροταταις ὀδύναις οὐδὲν. ὀἶδα μεῖζον βοήθημα 
τοῦ μµέχφῳε λειποθυμίας ἐκκενώσαι, διορισάµενος εἴτε φλεβο- 

τομεῖν εἴτε καθαίρειν. ἄχρι λειποθυμίας προσήκει, καθότό 

δεδήλωται ἐν τοῖς περὶ. φλεβοτομίας ὑπομνήμασιν. 

κὸ’. ' 
3 » 3 [ ’ 3 ’ Ν 3 ι] ” ” 

ᾖν τοῖσιν ὀξέσι παθεσιν ὀλιγακις καὶ ἓν αρχγησι τῇσι φαρ- 

µακείησε χρέεσθαι καὶ τοῦτο πφοέξευκρινήσαντας  ποιέειν. 

Ὀλίγον  ἔαπροσθεν εἴρηκΒ, πέπονα. φαρμακεύειν καὶ 

Χυνέειν μὴ ὠμὼ, μηδὲ ἐν αρχῆσιν, ἢν μη ὀργῷν τὰ δὲ πολλὰ 

{ερτῖρις αἆ Προί]γππήαπ {ια Ρμ]εροίοπιία 1]1οο {αι 

μμήνογ απ. οογροτῖ Μαρία, τε Ίρεγαί ἵαπ {εργεπα εκ- 

ΒΙπσαῖςς απαρλατηι]θ δί]απα αἰνας. ἀθ]ίοῖς οἱ Γιάογες ρτο- 

{α[ο παπαΠί, (ας οἩ γε «οΓΙΙΠΙ ΠΟΜΠΗ [εργο οΠ)ῖπο 

Γαπί Ιροται1ν αλ πιασήπορογθ α]αιᾶ, πιονὺῖ γεµαπιθη αι 

χο[οἰοναιί. Ἱπ πιαχἰπιϊς οἰἶαιι Ἰη[ΠαπιπησποπΙβας εἰ νοιιέ- 

ππθη 1 [Παμπῖς ἁἀο]ονίρας πλ απα π]α]ας πονῖ τόπιεζ πα αᾱ-- 

υ{ααθ Ἱροι]γππίαπι νασμαίοπε; Ρτοκιία ἴαππεν ἀλΗποιῖοιε 

απ αὐμ[ηας Προίϊμγπιῖαυι [οηραϊπεπι ἀείγαμεγα, ἀἂπ΄ γετο 

Ριιγσανε ἀεοσαῖ, (αποπιπάπιοάαπι ἵπ οοππιιεηΙαγ1ῖ5 4θ γεια 

{οσίίοπα ἀεοἰαταίαπα ε{, 

ΧΧΙΥ., 

Τι ππογδἰς αομµεῖς Ταγο εἳ μετ ἰπίεία Ῥιγραπείζι5 ππεαίσα-- 

ππειιεῖς μεπᾶμηι Ἰάφμε οἴγεμππ[ρεοξαπείθιες Γαεἰεπάμηα ε[. 

Ραι]ο απία ἀῑχῖξ: εοπεοσία πιεάϊσαπιεπεῖς εἀμεεπάα ας 

ππουεπάα [ιωιῖ, ποπ εγιᾶα, πεοµε Ῥεγ ἰπίείαν Πίι ἐμγοεαῖ 
, ᾽ ) [ο] ” 
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Εὰ. οματι. ΙΧ, [1ἱ. ] Εὰ. Ρα[, Ὑ. (035. } 
οὐκ ὀργᾷ. νῦν οὖν καὶ ὅτι κατὰ τὰς ἀρχὰς μύνων τῶν 
οξέων νοσημάτων ἐγχωρεῖ ποτε κάθαρσιν ποιήσασθαι συμ-- 

Φέρουσαν ἐδίδαξεν ἡμᾶς. ἐν μὲν γὰρ τοῖς χρονίοις ' ἀεὶ 
χρὴ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν" ἐν δὲ τοῖς ὀξέσιν, ὅταν ὀργῷ 

καὶ κατ ἀρχὴν οἷόν τὲ φαρμιακεύειν. καὶ τοῦτο αὐτὸ πρᾶξα 
μετα πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεέως. ὅθεν µου δοκεῖ ὃ 

Ιπποκράτης καλώς προσθεῖναι καὶ τοῦτο προεξευκρινήσαν-- 

τας ποιέειν. εἴτὲε γὰρ προδιασκεψάµενος ἐπιμελώς, εἴτε 
προπαρασκευάσας τὸν ἀθῥωστον, εἴτε τὴν ἐνδεχομένην εὐ- 
κρίνειαν ἀναμείνας, εἐἴτε καί τινα τούτων, είτε καὶ πάντα 

σημαίνει τοὔνοια, τὴν εὐλάβειαν αὐιοῦ τὴν περὶ τὰς τοιαί- 
τας καθάρσεις ἐνδείκνυται σαφώς. κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς 
ἐν ὀξεῖ νοσήµατι κακώς φαρμακεῦσαι, τῷ πάντα μὲν τὰ 
καθαίροντα φάρμακα Θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν εἶναι, δεῖσθαι 
δὲ τὸν πυρετὸν, ᾖ πυρετός ἐστι κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον, 

οὐχ ὅπως τῶν θΘεθμαινύντων καὶ ξηθαινύντων, αλλὰ τῶν 
ἐναντιωτάτων αυτοῖς, τουτέστυ τῶν ὑγραινόντων τὲ καὶ Ψυ- 

[εά ῥίεγωπιφµε πο ἵμγρεπι. ΎΝαπο απίεπι αἳ ρε Ἱπίία 

ΠΠΟΓΡΟΤΗΠΑ αςι{ογπα ἀιιηγίαχαϊ Ρο[Γε ΠΟΜΠΠΠΦ παπι πο Ρυ-- 

δαίΙοπεπι ᾳ1αθε οομ/{εταί πιο]γὶ ἀοσεῖ. ἵἈαπι απ ἀπ ΓΗ] 

ΙΙΟΥΡΙ5 {ειρεξ πποιῦῖ οὐοίΙοΏεπι εχρεείατο οροτἰεί; Ίπ 

οι] νετο ϱππι {αχγρεπί, οῖαπι ἴπ Ῥηϊπορίο ριήσατε {48 

ε[ὶ εἰ Ίιου 1ρ[ΗΠ1 οσα οαιι]οπο εἰ οἰγοιπι[ρεείϊοπθ {α60Γθ. 

Ὀπάε τομῖ νἰἀείαν Ηρροογαῖες τεοίε αἀ]εοε: ἰάφιε εἶτ-- 

οµτη[ρεειαπείδως [αεεπάμπ.  Βΐνε επίπι ασεπταϊααι Ῥτας-' 

πιεθΙἰαιΙοηεπα Ῥι]15 {αοίαπι, νε αερτοίί ΡρταεραγαἰΙομεπη, 

ἄνε τεοἰῖ, Ρτοαί οοποεδίαχ, Ἰαάϊο εχρεοίαἰΊομεπι, [νε 

εκ 5 αἰίηυα, [νε εἰἴαπι οπηπία 1 νοσαβα]απν Ββπϊ[ιεθί, 

{αππππααα 1ρ[5δ οαμ{ίοπεπι 1 ε]αδηιοβί ριιγραΠοπΊρας Πιᾶ- 

πΙ{εβια ῬΡγοςῖί,. Ρετίοα]απι επ] ἨΠοἨ Ίενα εβ 1π αοιίὀ 

πΙΟΥΡο Πππ]ε ραισαίῖοπε ππεᾷϊσατί, αποὰ οπιπῖα Ρριυγβαπ{ῖα 

πηεΦΙοαπιεπία Γαοπ]ιαῖνας [πι οα]άα; {εργῖ νετο, αιωαῖθ- 

ης Γευγῖ ε[ῖ εί Γαϊ ταίῖοπε, ηοῃ σαἱε[αοϊεπίῖρας αἴσια 

εχ[εσαπῖριις, [εά Ἰ6 ππαχίπιο οοπἰταχϊϊδ, Ίοο ε[ὶ Ἰάπ1θ-- 

οἰαπίῖρις εἰ τε[τρεταπῖρας Ἰπάϊρεαί.  ἈΝοπ ἰρίαν ου 
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1ὰς Ὅμαστ, ΤΝ, [411-491 Εὰ./ Ραῦ, Ῥ. (555.): 
χ όντων. οὐκοῦν οὐό’. αὐτῆς. ἕνεκα τῆς πυρώδους Δἑρμασίωφ. 

ᾗ κάθαρσις ἡμῖν παραλαμβάνεται. ταύτην «γαρ {σμὲν σον, 

ἐφ᾽. ἑαυτῇ βλαπτομένὴν, ἄλλα τῶν ἐργωαζομένων. αὐτὴν ἔνεκαι, 

χυμῶν.. χθὴ τοίνυν. µείδονα τὴν αἰφέλειαν «ἐκ τῆς τών λυ-. 

πωύντων ΄χυμών πενώσεως. γίγνεσθαι τῆς. ῥλάβης, ἣν ἐξ ανάγ--- 

κὴς: λαμβάνεται τὸ σώμα πρὸς χὠν καθαιρόντων φαρμά- 
πων.,. ἔσει δὲ ἡ ὠφέλεια μείζων, ἐὰν αλύπως.τὲ καὶ πᾶς ὃ 

«βλάπτων. καὶ. λυπών. ἐκκενωθῇ χυμός. ἵνα δὲ τοῦτο γένηκι 

τας, πρῶεον μὲν δεῖ προσκέψασθαι εἰ ἐπιτ η δείως ὁ κάµνων. 

ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτήν «κάβαροιν. οἱ 7αρ ἐξ απεψιῶν πολ--. 

λών ἢ γλίσχρων 1} παχέων ἐδεσμάκῶν,, ὡσαύτως δὲ οἷς καὶ. 

ὑποχόνδρια ..διατειαμένα πεφύσηται Ἠἢ [45 ]. ὑπερβαλλόντως 

ἐστὶ. θερμὰ καὶ πυῤῥωδη τὰ οὖρα,. καί τις αὐτόθι τῶν 

σπλάγχγων φλεγμονή, . πάντες οὗτου πρὸς. τὰς καθάρσεις. 
ἀνεπιτήδειοι. χρὴ τοίνυν. ἀπειωαί τὰ. ταῦτα καὶ τοὺς χυ-- 

μοὺς «ὡς . ἔνι μάλιστα τοῦ. κάµνοντος ευρουστάτους εἶναιν. 
τουτέῦτι λεπερυς καὶ ἥκιστα. μειέχονεας γλισχρύτητόφ. τενοφν. 

ἀναπέπιαμένους τε τοὺς πόρους, ὃν ὧν ἡᾗ κάθαρσις μέλλει 

16Η6ΙΙ. Γεῦχῖ οαἱογοπι  Ριγραἰ1ο . πο] η Πα (αν, λαπο 

οίμα. [οἶπωαβ. Ρτο, Γι {αοι]ίαίο ποσοχε, {[οᾷ ριορίεν Ἰιηίο-- 

τες [ευπήεπα ε[ιοιεηίθδ, Όιατο ππσ]οχοπι οκ 1η{ε[α μπα 

ἨήπιογάΠΙ νασομαίίοης Ἠα[εῦ}; οο{εηΙ οροτίεί αἴιαπα 

Πί. Ιαεβο ααἲ ποχα, παπι εκ ρισαμ δι πιεΙοαμιεμ {15 

πθος[Ταχ]ο οοτρι5 αοοΙρῖό. . Μα]οι αιἴοια. εἰ αΠίας, Π εἴ 

οἴίγα πιο]ε[]ίαπα. ε{ {οἱμς ΕΠΟΣ Μοχὶιις εἰ 1η[οβαης ναςιια- 

{μ5 {ιοχ1ί,. Όμο νεγο.µοο Παί, ρτίπιο οομ[ιάεγαπάπα εῇ, 

4Η αθρτοία5 αἆ Ἀα]πδοί ραγραἴοπθια Ἰάοποις οχί[αί, 

Οἱ παπιας ογιάΓ[αἱ1ρα5 οκ μι]15. αμἲ ευ αί εγα[]]ς 

εἀ] 115. Ἰαροχαπί, απἱρας Πάει Πα ρας μγροοµοπάνία ἀἱ- 

Ποπία [απί απἲ υγ]πας [αργα πποὔιµη οαάαα εἰ Ίρμεαε 

αἱ. Ἰ]ο αἰφιία νἱ[οεγασι Ππβαπιπιαίίο, ᾖἱ οΠΠΘ6 ας ΡιιΓ- 

βαίίομος Ἱποριί [αμῖ,  Παέο Ἱίαφιαο αθείε ορονίἰεί; αεργο- 

ἰαπ1ῖδ. φομ Ἠωπιογςοϱ «ιαπ ῥροίε[ῖ Πεν πιπαχίπιθ Πιχὶ- 

105, ου ε{ἰ ἰεπις πηΙΠπιεφιιο 1εμίογ]8 Ραγ[ιοίρςς, αρερίον 

ἀειίίμιο, τε[εγαίοἑᾳιθ ε[ἴο ἀοσεί πιεαίαδ, Ρεν 41ο Ριιχ- 
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Εὰ. ΟΜατι. ΤΧ. [1419.] Εὰ. Βα[, Υ. (935.) 
γενέσθαι καὶ μηδεμίαν ἔμφραξιν ἔχοντας. ταῦτα γὰρ καὶ 
ἡμεῖς  προπαρασκευάζοµενι ἐπειδὼν µέλλωμεν καδαίρειν 

τινὰ καὶ τοῦτό ἐστιν αὐτὸ τὸ ὑφ Ιπποκράτους εἰρημέ- 

γον ἓν ἐκείνῳ τῷ ἀφορισμῶ. τὰ σώματα χρὴ ὕκου τις 
βουύλεται καθαίρειν, εὔροα ποιέειν. αλλ ἔν γε τοῖς ὀξέσι 

'γοσήμασι κατ αρχὰς εὐθὺς, ἤτου περὶ τὴν πρωτην ἡ]μέ- 
θαν ἢ οὐκ ἔξω τῆς δευτέρας μελλόντων ἡμών χρῆσδαι ταῖς 

καθάρσεσιν, ὕταν ὀργᾷ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οκ 
ἐγχωρεῖ γενέσθαι, πλὴν εἰ μὴ ἄρα τις σχοίη καιρὸν, µελι- 
κρατον δοῦναι πιεῖν, ἐναφεψήσας ὑσσώπου τι ἢ ὀριγάνου, 
ἢ τραγοριγάνου 3) Θύμου ἢ λήχωνος, ἢἤ τινο; τῶν οἵ- 
πως λεπτυνόντων χυμοὺς, ὧὡστ εὐλύγως εἶπεν ὀλιγάκις ἐν 
τοῖς ὀξέσι νοσήµασι κατ αρχὰς ἐσεσθαι Ἰγρείαν ἡμῖν φαρ- 
µακείας, τῷ μήτε πολλάκις ὀργᾷν ἐν ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας 
χυμοὺς µήτ, εἰ καί τι τούτων ὑπάρχει, τοῦ νοοοῦντος ἐπι- 

τηδείου πρὸς τὴν κάθαρσιν ἔχοντος, αλλὰ μηδὲ καιρὸὺν ἡμῖν 

παρέχοντος τοῦ νοσήµατος, ἐπιτήδειον αὐτὸν παρασκευάσαυ. 

βαίῖο Πετὶ ἀερεαί, οπιηῖαε οὐ[ιγαοίϊοπε Ἰβεγοδ, Ίλαπι 

1 Πο» 4οςΗθ απίεα ΡταθραΓαπηα5, μπι α(αεπι Γαπ18 

Ρυτραϊαπ].  Αίᾳπε 1 αρ[απη ε[ὶ ᾳιιοᾷ 1]]ο 1 αΡ]ογΙ[ππο 8 

Ηἱρροογαίε Ρτοπιιηοία!τ: «ογρογα Φέτα Φμῖ Ριγβαγε υε- 

Ιε, εα πιεαδιία [αείαε οροτιεε. οχι ἵπ αομῖδ πηοχυ]θ 

Ρεν Ἱπ]ῖα [αίΙπι νεὶ εἶτοα ρτϊπιάπη ἀῑεπι απἲ που α]ίτα 

Γεομιάαπα, ΠΠ ραγραπῖδαςδ ππεϊοαπιεη (19 α[αγὶ [ηιῖ5, {αγ- 

βειίε αἆ εχκοτεἰίοπεπι πια[ετία, 1ρίαπι Ρταεραγα οποια 

ΠεγΙ ΠοΏ οοποεά[ίαχ, ΠηΙΠ αιῖς Εοτία[ῃ ππε[1ογαιί ρτορί- 

πα οοσα[οηεπι Πηαμοϊ[σαίαν, 1 πο Ιγ{ορί ποπ] 

αἱ ογἱσαπΙ αιῖ ἰγαρογ]ραπὶ αἲῖ γιοί ααἲ ρμ]ερῖῖ απ 

Ἠ)αδπιοάἵ Ἠππιογες αἰ[ευιαπ πα αφμ]ὰ Ππουχεγί. Όπατθ 

ΠΟΠ οἶίτα τ8Ι1οπεπη εΠαίμς ε[ὶ Τ8το 1η πιογρῖ5 οι] Ρεν 

Ἱπ]ίία ρυγβραΏ [15 πιεΙοαΠιεπΙΙ πορίῖς α[απι οτες μπι ᾳαοά 

πε(με γεχαμἰεδ ἨΠ]ογε Ρος 1η]ί]α ϱΤΕΡΓΟ ἰμγσεαπί, μπι 

απ οά εἰἴαπω {ἱ αιά Ἱογαπι εχ[βεί, αερε; Ι8ΙΠΕΙ αἆ ραγρα- 

ποπεπι Ἱπερίμς Μαβεαίας, πιο Πθε(με ΠπΙΟΥΡΙ5 οσοβ[ίοηεια 

ποῬῖθ θά 1άοπεᾶπι βερτοίαη [15 ΡσαεραγαΙοπεπα ΡταεΡεαῖ. 

6ΑΙΕΝῦΌ5 ΤΟΜε ΧΥΙΙ. ΡΑΕ5δ 1. ΕΕ 
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Εά, Ολατί ΙΧ. [4.1] : . Εὰ. Βαΐ, . (9895.)} 
κἒ. αν 

ν οἷα δεῖ καθαίρεσθαυ καθαίρωνται, ξυμφέρει τὲ καὶ εὐ-- 
φόρως φέρουσε, τὰ ὃ᾽ ἐνανιία δυσχερῶς. 

Φανερώς οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ἐν ἐκείνῳ περιέχεται καθ 
ὃν ἔλεγεν ' ἓν τῆσι ταραχῆσι τῆς κοιλίης καὶ τοῖσιν ἐμέτοισυ 

τοῖσιν. αὐιομάτως 2ενομένοισιν, τν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαυ 

καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσι, ἣν δὲ μὴν. 
τάναντία. ἀλλ ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον τοῦ βιβλίου 
περὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἐατροῦ. γινομένών διελέγειο καθάρσεων 

καὶ σχεδὸν ἅπαντας είρηκε τοὺς αἀναγκαίους διορισμοὺς, οὐκ 
ὤκνησεν οὐδὲ τοῦτον. προσθεἴναι τὸν ἀφορισμὸν, οὐδὲν μὲν 
διδάσκοντα γέωώτέρον, ἀναμιμνήσκοντα δὲ ὧν ἐμπροσῦεν ἐν 
ἑτέρῳ χωρίῳ τοῦ βιβλίου, περὶ τῶν αὐτομάτων κξνώσεων 
προειρήκει, πρὸς τῶν κζνταῦθα συμπεπληρῶσθαι τὸν περὶ 

τῶν καθάρσέεων ἅπαντα λόγον. 

ΧΧΥ. 

δὶ οµαε ριτγβραγὶ ἀεοεπὶ Ῥιγρεπίμή, ἐπ οοπΓετε, ἔτι 

αερτὶ ]αοἰ[ε [εγιε1 [ υεγο οοπιγατία, αἱ [[ιοίίε 

Πιο αρ]ιογ]([πχις 1 11ο Ρίαπο οοπἱποιάσ, ἵη πο ᾱἷ- 

οεραί: π αἰυὶ γεγιμγδαιἰοπίδις εἰ υοπαεἰοπίδις φµαε [ροπίε 

οδοτἰμπίων, ᾖ[ αμαἰία ριχγβατὶ ορογιεῖ ριτβεπιμγ, οοπ[ετὲ 

εἰ [αείίε [ετιπίς [π πιίπμς, εοπιγα. Ύεταπι ϱ παπα μας 

Ἱπ Πρι Ρατίο ἆε Ρα γρα (1ο ίριιθ α Ππιεζῖοο 1π[ΗΠιεηαἰς5 ἁἲ[-- 

{ογεγεί πό ρῥγορεπιοάιπι ΟΙΊΠεΕΡ αἆ 1 πεοε[αιῖας ἁἴ[ίι-- 

οίοηςς τοσομ[α]Πεί, πο ρίσιϊί Ἱρ[απι Ἠάπο (ποφιε αρ]ο-- 

τ1[ωιαπι αἀάεγα, αιί [πα ἨΙμΙ] πιασῖ πονιπη εἀοσεῖ, [εά 

αὐ πιεπιογίαπα τενοσαϊ εα ϱ14θ ΡΓΗ6 ἵπ αἰία Π0ι1 ρατίθ 

4ε Γροπίαπεῖς γαοιμαοηῖραδ επιποϊίανεταί, πϊ Ἰουο εἰῖαπι 

ΙΠ Ἴοοο {οίιιδ [6ΓΠΙΟ ἆά Ριιγραἰιοπίρας ε[οί αρ[ο]αίας. 
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Γ44ΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜαΤΗ4. 

Εὰ. Οµατι, ΤΧ. [49. ] . Γά. Βα[. Ῥ. (246.) 
αι. | 

[45] (256) ' Γν ᾧ νοσήµατι ὕπνος πόνον ποιέει, θα- 
’ Ἀ ) «/ ᾿ ’ 3 ’ 

νασιµον, ην δὲ ὕπνος ωφἑλέη, οὐ Θανάσιμον. 

"Ὅτι μὲν ὃ πόνος αὐτῷ βλάβην σηµαίνει νῦν εὔδηλον 

ἐκ τῆς ἀντιθέσεως.. «φησὶ γὰρ, ἣν ὃ᾽ ὕπνος ωφελέη, οὐ 

Θανάσιµον. ᾿. οὔσηρ δὲ διττῆς τῆς ἐξ ὕπνου βλάβης τῆς 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΙΊ5 ΑΡΗΟΗΙΟΜΙ ΕΤ 

ἀαΑΔΙΕΕΝΙ Τν Εο0ο5 ΟΟΝΜΕΝ- 

Ταιι. 

1. 

’ 

θω ἵπ ΠΠΟΥΡΟ [οπαπμς Ἰαδογεπι [αοῖε, Ἰειαίες [ νεγο ]ι- 

να [οπιιμς, ποπ {είαίε, εἰ ἆε µιγίιωφε εαµ[ῖς εἳ α[: 

Τεοιῖδις, ι 

Οιοά [απο Ίαρος 1ΡΠ Ἠππο Ἰαεβοπεπι [σπιβσαί :εκ 

αΠΗΙἨείί οοπβαϊ. ΑΙ επίαι: ᾖ φετο [οπππιδ ]ωνει, Πο 

ἰείαίε. Όσυπι αιίεμι ἀπριεκ Πί εκ {οπιπο Ἰαε[ο, αἰίετα 

εερ 
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Εά. Όρια. ΤΧ. Γη. α.] 4 Ἐά. Ῥα[. Ύ. (2986.) 
μὲν κοινῆς, ὅταν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν παροξυσμῶν, ἃς ἔπι- 

σημασίας ὀνομάζουσιν, οἱ κά- [44] µνοντες κοιμηθώσι, 
τῆς ὃ᾽ ἰδίας, ὡς ἐπί τινων νοσημάτων, ὅταν ἐν ἄλλῳ τινὶ 

καιρῷ, περὶ ταύτης αὐτὸν ἡγετέον λέγειν. ἐκείνη γὰρ οὔτε 

Φάνατον οὔτ ἄλλο τι σημαίνευ δεινὸν, ἑπομένη τῇ σέσευ 
τοῦ καιροῦ. συννεύουσι ἴὰρ εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος ἐν 

ταῖς τῶν μονών ἀρχαῖς, ἴτοι Φερμασία πᾶσα καὶ οἱ 

χυμοὶ, καθάπερ αὐτὸς ἐδίδαξε, καὶ μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν ἤτοι φρί- 

κή τις ἢ ῥϊγος ἢ ψύξις τῶν ἔξω μερῶν ἰσχυρὰ γίνειαυ. 
καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῖς χρονίδει τὰ συμπτώματα κοιμηθεῖσιν 
ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὶ µόγίἰς ἐπὶ τὴν ἀκμὴν οἳ πυρετοὶ παρα- 

γίνονται. καὶ εἰ δή τις εἴη φλεγμονὴ περὶ σπλάγχνων, εἰ- 

πότως αὔξεται καὶ εἰ χυµοί τινες εἰς τὴν γαδιέρα συζ- 
ῥέουσιν, οὐχ ὁμοίως πέιτονται, καθάπερ. ἐν. τοῖς ἄλλοις 
ὕπνοις, ἀλλὼ πολλῷ πελείους γίνονται, δικμένοντες ἄπεπτου. 

διὼ ταῦτά τοι καὶ παρακελευόµεθα τοῖς κέμνουσιν ἐγρήγο- 
ρέναι τηνικαῦτα τὴν ὑπὸ τῆς ἐγρηγόρσέως. ἐπὶ τα ἐκτὸς 

φορὰν τοῦ πνεύμαιος καὶ τοῦ αἵματος καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς 

οοπηπηιιπίς, «μπι ἵπ Ρεϊποῖρίϊς αοοε[Ποπαπαι, ο ας ερί[επια- 

"ᾗαφ ποιηϊπαμε, αεργο ἀογπιτετῖηες α]ίεγα Ρτορτῖη, αἱ ἵηῃ 

αυ ραδάαπι πηοτὺῖς, ϱ11πι 1ΙΠ αἰῑο ἴεπιρογο ἄε γο[ετίοτε 

ἰαε[ιοπε Ἱρίααι Ἰοφμί αποιταπάσπι ο... Ργίου πασαπε 1] 

πεφιιο μιογίεια, πεθπε απἱάφιαπι αἰαά ππειπεπάαπι Πσπῖ- 

Πσαί, αμα ἴοπιροτίς αναίμταια. Γειαίαχ,  ἵπ Ῥγιαοῖριϊ5 

Πᾳιιἱἆεπι αοσε [ΟΡΙΑ [πια οπἱος Πίνεγ[Ις, μπι ἨπΠιοΓες 

ἵπ Ργο[απάπα οογροΓῖ δοραπίέας, αιεπιαάπιοάμη Τρίο ἆο- 

ουἱ , εἰ πιαρῖν ἵῃ μιας ααῖ Ἡογγου απ]άααι ααἲ Τ1ροί αὐῖ 

ος Ρατίίαπη οχ[ογίογωπι γε[η]ρογα[ίο οοπἱπαῖί; Γρ[ίδ- 

ΎἩε Ῥγορίογεα, Π Ιπ αοοεβίοπαπα. ρτ]ποῖριδ ἀογητεγίηί, 

ο ὀἰυίαγηΊοτα Παπ εἰ νὶκ Γεργε αἆ νΙροτεΠῃ 

Ρεν ορ]αη[. Ἐι [απε Π αια ΓαΠί νΙ[οεγιαι ἹπΠαπιπια[ῖο, 

μαι ἀιρετί ραν ε[ι εἰ ἵπ γεµίτεπι {ἱ αι άππογθς οοη- 

Πααπί, πο ῬεΓαεφαε 3ο ρεΓ α11ος [σπιπο5δ οοΠοος πα Π{Η1, 

1εὰ Ῥήινες οιπη]απίαχ οΓίιάϊ ασ Ἰποοσίῖ Ρεγπιαπεπίε Όιας 

Οῦ γε εἰἶαμη μπα αερτοϊαηῖρας Ἱπιρεγαπιας αἲ νἰρί]εη!, 

Ὠλοί πα, ᾳα1 ρες' υἱριίαπα οχας Πί, Γρίπίας [αυσι]ηῖ εξ 
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Εὰ. Οἶατί. 1Χ. [11.1] Γὰά. Ρα[, Ῥ. (216) 

θερμασίας , ἀνειταττοντες ὡς . μέγέσεαν ζαμα τῇ κατὰ τὰς 

ἐπισημασίας ἐπιγινομένη πρὸς τὸ βάθος αὐιῶν φοθᾷ. διὸ 

καὶ φαίη ἄν τις οὐκ ἀλύγως μὲν: αὐτὼς τὰς βλάβας ἐν τού- 

τῳ τῷ καιρῷ γίγνεσθαι τῇ φύσει τοῦ παροξυσμοῦζ, κω- 

λυομένας δὲ ὑπὸ. τῆς ἐγρηγόρσεως, ἐπειδὰν δὲ καὶ ταύσης 

στερηθωώσιν οἳ κάµνοντες, ἐναργεστέραν ἴσχειν τὴν ῥβλάβην, 

ουχὶ τῷ προσέρχεσθαέ τινα δια τὸν ὕπνον ἑτέραν ῥβλέβην, 
αλλα τῷ τὴν ἐκ τῆς ἐγρηγόρσεως ὠφέλειαν ἀπογίνεσθαε. 

οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἐπιδείκνυσι μηδεμίαν ἐν ταῖς ἀθχαῖς 

τῶν παροξυσµων βλάβην ἐξ ὕπνου γινομένήν, «ἀλλ. αὐτὸ δὴ 
τοῦτο µόνον, ἀπούσίαν ὠφελείας. ὁ ὁ᾽ ἕεερος λόγος ὁ καὶ 

τοίοις ὕπνοις συγχορῶν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ βλάβην ἐργά- 
ζεσθαι τὴν διδασκαλίαν φησὶ ῄίνεσθαι νῦν /πποκράτει 

περὶ τῶν ἐν ἄλλοις καιροῖς ὑπνούντων, ος ακολουθεῖ τού- 

πίπαν ἐναργής τις ὠφέλεια καὶ μάλιστα ὅταν ἐν ταῖς πα- 

θακμαῖς γεννηθώσιν.  ὠφελοῦσι μὲν γὰρ ἐναργῶς ἐνίοτε καὶ 

κατ αὐτὸς τὰς ἀκμᾶς γἰγόμέενοι, καὶ ποτὲ κάν τοῖς τῶν 

ἀναβάσέων τῶν γινοµένων ἐν τοῖρ ἐσχάτοις, ὕὅσαυ συνά- 

ΙΠΠΙΙ 1Ρῇ5 οα]ογῖ ἱαποααπι πιαχῖπηιπα ργαε[ιάῖαπι εἶ ΠΊο- 

ἠοπί ορροπεπίες, ᾳπαθ εοτανάεπί Ἰπίτο αυἲ ἴπ' αἰίαπα ρες 

αεσε[ποπ1πι. αοοεά1ξ Ππίϊ]α. Όμανο ποπ οἶίτα τα[Ιοήεπι ᾱἷ- 

πετ οιΠφρίαπι 1ρία9 Ἰαείοπες ρε 14 {εππριις εχ αεε[Πο- 

πῖςφ οπίάεπι Παίαγα ποεϊάετε, [εὰ ν]σί]α ρνοµαροντί. Όσαπα 

Βπ{εΠΙ Ίαο φπόφπε ρτϊιναϊ {Γαεγῖπε αεστοίῖ, Ἰαεβοπεπι [εῃ- 

Εαπί πιαπἰζε[ίογεπα, ποπ φαοά αἰίέία ρεί ΓΟΠΙΠΗΠΙ 800θ- 

αι Ἰαείιο, [εὰ ἀιιοὰ αΡΠί απάε εκ ν]σϊ]α οβοσίίας, α1]]-- 

ἴας. Ἠαεο τίαφπέ τα[ῖο πη]ίαπι ο[ειιάΙτ Πετὶ 1Π αοοε[Ποπιῖτι 

Ρυιποῖρ]ϊς εχ΄ ΓΙΟΠΙΠΟ Ιαεῇοπεπι, [εὰ Ίοο {ρ[απι ἀαπίακαίς 

αἱ ία αρ [επίίαπη. Δ]ῑεγα νετο τα[ῖο φιιαε εοποεάῖί εκ 

{οπιπο Πετί Ἰοο {επιροτε Ίαε[ποπεπι, α{Τεγίε παπο ΗΙρρο- 

οταεῖσαπι ἀοείγίπαπι ἆθ 15 ε[ο ηιἱ αἰῑῖς {επιροσίριας ἀοχ- 

πηαπῖ, 4105 οπΙΠΙΠΟ οοπιϊ[αίασ πιαπ]Γε[ία φπαεἀαπι τα]1ίαΒ 

αο ΠΙάΧΙΠ6 Οία ἵπ ἀεο]ΙπαιΠοπ]θας οοΠΙΙρετῖ: Παπ 1π- 

ἱενάααι Ἱα ἀρίο εἴίαιι νίροτε οὔγερεις [οπιπΗ5 πιαπῖ{εβῃο 

Ἰαναί; ποππιαπφαᾶαι εἰἶαπι ἵπ Ἱπογειπεπῖ ΡοΏΓειπο αποά 

νροτί οορμ]αίαχγ. Ὑετυαπι οσιπῖιπι υ Ηλ αἰαπι πια [εβΙΠππια 
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Εά. ΟἼατῖ. ΤΚ, [44. 15.1 Ράιν Πα. Ύ. (236.) 
πτονται ταῖς ἀκμαῖς, ἀλλ ἡᾗ πασών πα ἁμκη τῶν ωφε- 

λειῶν ἐν ταῖς παρακμαῖς γίνεταυ. καὶ τοίνυν καὶ βλάπτον- 

τες ἧττον μὲν ὀλέθριοι; κατά γε τὴν ἀκμήν εἰσι καὶ τὴν 

αὔξησιν τοῦ παροξυσμοῦν' µάλισῖα ὃ᾽ ἐν. ταῖς παρακμαῖς 
ὀλ 0 α 3 κό Ν «/ 3 3 ελ / / 

ὀλέθριοι γίνονται. ἐν ᾧ γὰρ ἕκαστον τὸ ὠφελιμωτατόν 
3 3 Δ ” 4 ε) - ” 3 /΄ ’ 

ἐσιιν, ἐαν προς τῷ μηδὲν ὠφελεῖν ἔτι καὶ 'ῥλαπτη, Θανα- 

τον εἰκύτως δηλώσει. βλαβαι ὃ᾽ ἐξ ὕπνων εἰσὶν αἳ ταῖς 

ὠφελείαις ἐναντίαι, παραδείγματος. χάριν τό τε τὸν πυρε- 
τὸν 1’ μὴ λύεσθαι πρὺς αὐτῶν ἡ) καὶ παροξύνεσθαυ καὶ τὸ 

τὰς ὀδύνας ἐπιτείνεσθαιν καὶ τὰ ῥεύματα πλείω γίνεσθαι καὶ 
τὰς φλεγμονὰς αὐξάνεσθαι. τινὲς δὲ καὶ κατ αὐτοὺς τοὺς 

ὕπνους φΘέγγονται παρακοπτικὠς καὶ ἣν ἐξεγείρωνταῖ, µέχρυ 
κ . 5” η ! . Ν μ 3 κ 

πολλου παρανοουσιν. ἐγνίοις δὲ αρχη κωµατος ἐν τῷ ὕπνῳ 

γίνειαυ παὶ µόγις ἀνίστανταυ γυττόµενου. συμβαίνει δὲ 

ταῦτα πάντα διὰ τὴν τῶν χυμῶν κακοήῦειαν, οὓς, ὅταν μὲν 
/ 

ἰσχυρότερον ᾖ τὸ ἔμφυτον Θερμὸν ἡμῶν, ἐκπέττει κατὰ τοὺς 
“/ αι 3 ι ’ 3 , 4 : 2 3 ’ 

ὄπνους" ὅταν δὲ ασθενέστερον, ἐνικήθη μὲν ιτ [15 1] ἑφξι-- 

φων, βαρύνεται ὃ᾽ ὑπ αὐτῶν τὰ σπλάγχνα καὶ τοῖς εἰρη- 

µένοις ἁλίσκεται παθήµασιν ὃὁ ἄνθρωπος. αὐτὸς γάρ τοῦ 

ε[ί ᾳπας ἵπ  ἀεο[ϊπαιΙοηίρας ολοτίίατ, ΄ Ρτοϊπάε(απε απαπὰ 

Γοπιπὶ Ἰαεᾶαπέ, 1π νίσοτα εί αοοε[Ποιῖς Ιπογαπιθπίο ΠΒ 

αὐἰάεπι εκ]ίχα]ε Γιατί, ᾿πιακῖπιθ νεχο: ἵπ ἀεοΙπα[[οη1βι8 

ΡεγπὶοίοΠ,  Ναπι αμο ἴεππρογε οαἰάαπαπα τα (πωαπι εἴῖ, 

{ ργαείεγηιαπι φαος η]. Ῥτοςείε,  οἴἵαπι Ἰαεάαί πποτίεπα 

γαϊϊοης Ρρογιεπά1ῖ, Ότίας ΄νετο εκ ΓοπΙΠο Ἰάε[οπςς, ε]ας- 

ἆεπι τι µαριας [απί οοπἰγατίας, Εκεπιρ]ϊ σταίία, [οπ1πο 

{εῦγες Π ποπ [οἰναπίαν ααπί εἴῖαπι εχασοειρεπίας εἰ ἀἆο]οτε 

Ππιεπάαπίαν οἱ Παχίοηες ππα]Πρ]οεπῖας οἱ ηβαπιπηαίῖοπθς 

αησοαηίαν. ΝΟΠπΙΙΙΗ νεγο Ἱπίει ἀογπιεπάἁπα εἰῖαπι ἀε]ῖγα 

Ιοηααήίάς απ εκρεγρε[αοϊΙ αἷα Ἱπ ἀε[ϊγίο ρεγ[οενεγαη, 

Οἱ ριδάαπα εἴῖαπα ΠΙΕΙ οοπηα[ῖς 1 [οπππο: ΠΕ, ααϊ ριποῖῖ 

τικ εχοϊίαηίατ,. ΄ Ἠαεο "απίοπι οπιμία Ργορίος ΜΙΠΙΟΡΗΙ 

πηαρη Πα ἴεία οοπησαπί, 41ο απ απι ποβςς οαἱος παν 

να]ιάίοι εκβα(ετῖῖ, ρε Γοπ1ο8 σοποσφι{7 4 11Πά νογο ἴπι-- 

Ῥεοι]]ου, αἲ 1115 εν]ποῖιν αἲ ῑδαιιε ν]ίοευα ρτανε[οιαί οἳ 

επαγταἰῖς α[Πεοβις Ἰοππο οοττΙρίατ. Τρί παπιᾳαο Ηἱρ- 
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ὁ "Ιπποκράτης βούλεταυ τὸν μὲν ἐγρηγορύτα ἔξωθεν Όερ- 
µότερον εἶναι, τὸν δὲ καθεύδοντα ἐνανιίον, διδάσκων ἡμᾶς 

ὕπερ καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν φυσικών ἐδοξε, κατὰ τὰς ῥοπας 

τῆς ἐμφύτου θερμιασίας ἐγρήγορσίν τὲ καὶ ὕπνον γίνεσθαν. 

καὶ τοίνυν εἰκότως, ἐπειδὰν ἐν τοῖς σπλάγχνοις αΌροισθὲν 
τοῦτο μὴ περιγίνήταυ τῶν φοσοποιών αἰτιῶν, ὄλεῦρον ση- 
μµαίνει. περιγινόμενον μέντοι οὐδέπω βεβαίας ἐστὶν ἄσφα- 

λείας σηµεῖον, πλὴν εἴ τις ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ πάθει φαᾶ- 

σκοι σωθήσεσθαι τὸν κάµνοντα, καθ ἑτέραν διάθεσιν απο 
λέσθαι δυνάμενον. εἰ γὼρ δὴ φθάνοι φλεγμονή τις εἶναι 
φαθ᾽ ὑτιοῦν τῶν κυρίων δύσλυτος, ἐγχωρεῖ τὸν οὕτως ἔχονεα 
τεθνήξεσθαι" ὧστ) ἀσφαλέστερον μὲν εἰπεῖν, ὅταν ἐξ ὕπνου 

γίνηταί τις βλάβη, Θανάσιμον εἶναι τὸ σημεῖον, ὅταν ὃ᾽ 

ὠφέλεια, οὐ Θανάσιμον. ὕὅτυο ὃ᾽ ἐξ ὕπνων γίνονταἰ τινες 
βλάβαι κάν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπών ' 

ἐν τούτοις πολλοὶ κὠματώδεες ἦσαν καὶ παράφοροι, οἱ δὲ ἐξ 

ὕπνου τοιοῦτοι ἐγίνοντο. 

Ῥοεταῖες να]έ ν]σι]απίεπι ]οπηίπεπι εχίτῖπ[εοιις ε[ε οα]1άἵο- 

ΤεπΙ, 4ΟΥΠΙΙΕΠΙΕΠΙ Ὑετο οοΠΙγαΓΙΟ πιοᾷο [ε Ἰαῦετα, 1ΠΙΤΙΠ-- 

Γεοις π]πηίταπι Ἱποα]είοεγε: 14 ποςδ εἀοσεπςδ, αποά εἰ α]ῑῖς 

απραδόἆαπι ΡΗΥ[οίς ν][απι ε[, Ῥτο παϊϊνϊ σα]οτῖ 1πίτο Το-- 

χά5νε Πιοοπίρης [οπηπαπα αίαιπε τἱσί]απι Πογ, Μοτίίο 

Ἱσατ αΡί οα]ος 1π ν][οετίῃις οο]]εοῖις εαιι[ας πιογμίβοας 

πηεηη]ξ εγίποετε, Ροτη]οίεπι Πσηϊβσαϊ. ο 9ἱ ἵαππεηπ εν]οθγ, 

ποπόιπα οετίαο [α]αῖς Πσπαπα εΠ, πία φηφρίασι ἀῑσαί, 

αμα Π πα αἆ Ἠππο αΠεοίαπι αἰῆπαί, αερτοίαπα [ο[ρίεηι 

ενα[αγαπι, εκ α]ἱο ἴαππει αΠεοία 1Π{εΤΙΥΘ Ρο[ΐε. ΄ Εἰεπίπῃ 

{ αιια Ἱηβαπηπια[ίο [οἰαία ἀοϊ]ς αἰἴαιαπα ρατίῖααι Ρτῖη- 

οἴρυπα οεοπρατεσΙΕ, οοπϊηρῖί αεσταπι αἱ Ἱία ΓΕ Ἰαβεαί 

ἀπιεγίτο, Όματο [εοιχῖας Ργοπιπεϊαπάαπι εἰ, «ασ οκ 

{οπιπο Ἰαε[ιο ᾳπαεάαπι οΡοσΙἴΣ, Ιεία]ε [ἴσπαπι ε[ος «4 παπι 

υ{αίας, Ποη Ἰείαίε. Όιμοά νετο εκ [οπιπῖς φπαεάαπι οἳ-- 

ογ]απίαχ Ἰαεῇοπες, 1ρῇ ἵπ Ηρτῖ εριἀειπΙογαπα Ἠ][οε νετρίῖς 

ἀεο]ατανίπιὰς, 1 μῖ πι] εταπί [οροταιί εἰ πιεπίε {αΓ- 

Ῥαΐϊ, ἸΗ νενο οκ {ΟΙΗΠΟ ἴα]ες εναἀεραπί. 



“ 
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Εάν Όλοσε. Ὠςι [16.1 Εὰι Βα8. Ύ. (926.) 
ο, 

. 

΄ , , 
Όκου παραφροσύνην ὕπνος παύει, ἀγαθόν. ΤΑ 

᾿Εαὰν ἐφεξῆς ἀλλήλων εἴπωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ἀφοριαμοὺς, 
τοῦτόν τε καὶ τὸν προειρηµένον, ὅλος ὁ λόγος γενήσεταν τοιαῦ αφ” 
ἐν ᾧ νοσήµατι ὕπνος πόνον ποιεῖ, θανάσιμον, ἣν ὃ ὕπνος  ὤφε-- 
λέη, οὐ θανάσιμον. ὅκου γοῦν παραφροσύνην ὕπνος πανει, ἄγα- 

Θόν. ἵνα ὃ' οἷον παράδειγμά τι τῶν κατὰ µέρος ἓν ἐπιφέρηταν 

τῷ προειρηµένῳ λόγῳ τῷ καθύλου, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπεν" 

ὕκου ὀδύνην . ὕπνος παύει ἀγαθύν. ὕὅκου πυρετὸν ὕπνὸς, 
αγαθόὀν. ἀλλ ἠρκέσθη τὸ κινδυνωδέστερον εἰπεῖν, νύσηµα 
µόνον. ἐναργέστερον γὼρ ἡ τῶν καθύλου λόγων ἀλήθεια 

διὰ τῶν τοιούτων. ἐπιδείκνυταυ παραδειγµμάτων. 

γ. | 
"Ύπνος, ἀγρυπνίῃ, ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ μετρίου. γινόμενα 

πακόν, 

11. ; 

οδϊ [ους ἀεἰίτίμπι [εάαι, ὄοηιιται ἲ. 

δΙ πἴοππᾳπο αρ]οσ1[ναπα ἕνα Ίππο ἔππι Γαρογίοζθπι 

Ἰηίευ [ο Ἰαπρὶ ογάῖπε ρτοπιποϊανεΓίπιας, ἰοία ε]αδαιοςί 

Ῥτοσεβεί οπα[ῖο: Όμο ἴπ ΠΠΟΓΡο [οπιπις ἴαδογεπα Γαεῖε, 

ἰειαίες [ νεγο οπως Ίμδεῖν πο ἱειαῖε. δι Ισ 

[οπως ἀε[σίαπι [εάσί, Ῥοπαπαι, Ὀί ππαα ααοάάααι ἴαι- 

ᾳ1απι εχεπιρ]απῃ ρατίϊοπἱατο απἱεοεάεη[1 ογαἑἰοπί ΙΙΠΊΝΟΙ-- 

Γα)ίο οπαηο]αίαο Γαρ]αηρεγεῖ, 8ο { ία ἀῑοετεί: ὮὉὈρι ἆο- 

Ίογοιι [οπιπας [εάαῖ, Ῥοηπμπι.  Όδι {εμγεια [οπιηα5 [εδαί, 

Ῥοψ.π.. Ὀυι βίας ἵηβαπνηια Ιοπεπι Γεᾷαί [οπιπ!15, ΒΟΠΙΙΠΙ, 

γενιπι {αῖς Εμ ρογϊου]ο[ίογοπαι πποιβήπι ἀμπίαχαίϊ ποπη]-- 

Πατ.  Ὀ πῖνεγ[α πα Πάπες νοχβροχαπι γειίῖίας ἰα]ίρας 

εχεπιρ]1θ πιθρῖςδ ε]ασαί. 

ΠΙ. 
δοπιπµς δε υἱρι]ία πιοάμπι [ εωοε[]ογίπὲν ππαίιωπα. 
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Εάν Όμωσε, ΤΚ. [15. 46] Εα.. Ραά[, Ύ. (338. 237.) 
᾽Πγίοις πῶν ἰατρῶν ἔδοξεν Ἡ μὲν αγρυπνία μᾶλλον τοῦ 

μετρίου γιγνοµένη κακὸν εἶναυ καὶ σημεῖον καὶ αἴτιον, 

[46] οὐ μήν γε ὕπνος. αεὶ γὰρ τοῦτον ἀγαθὸν εἶναι καὶ 

μηδὲ. γίνεσθαί ποτᾶ μᾶλλον τοῦ µειρίου, τοὺς πολλοὺς δ᾽ 
ἐξηπατῆσθαι, τὰς κωματώδεις διαθέσεις ἀρχομένας, νομί- 

ζοντας εἶναι ὕπνον μακρόν. ἀλλὰ. µαθόντες οὗτοι παρ ἡμῶν 

ὡς πρὸ τοῦ τὸ δυόδιέγερτον ἔχειν, οὗπω κώμα προσαχορεύ-- 

εσθαι συγχωρείτωσαν ὕπνον ὀρθώς ὀνρμαδεσθαι μἀκρὺνι 

ὕταν τῷ Χχρόνῳ µόνῳ ὑπερβαλλη τὴν κατὰ φύσιν συμµε- 
τρίαν, ουὐδέπω τὸ δυσδιέγερτον ἔχων. ᾖ}ίγνεταυ δὲ ὁ τοιοῦ- 

τος ὕπνος ἐπὶ ψύξει ταῦ πρώτου αἰσθητικοῦ, τουτέσιν ἹἸοῦ 
ἐγκεφάλου, τις ψύξις, ὕταν ἰσχυρὼ ενηδῇ, μετὰ μὲν 

ὑγρότητος μιχθεῖσα τὰ ληθαργικὼ πάθη ποιεῖ, μετὰ δὲ 

ξηρότητος τας καλουμένας καταλ ἠψεις.., οὕτω δὲ καὶ ἄγρυ- 

πνίαι γίνονται μὲν διὰ (337) θερµασίω». τοῦ πρώτου μος 

ρίου τῶν αἰσθητικῶν, αλλ ἤτοι κατα ὀυσκρασίαν µόνην ἢ 

καὶ χυμοῦ χολώδους πλεονάσανιοο. αἳ ὃ᾽ ἀποδείδξες ἁπάν- 

των τῶν τοιούεων ἓν ταῖς ἡμετέραις εἴρηνται πραγματξίαις. 

σα, πο μὴ 2Η’ μτία «ΙΟ 

Νοπηα]λῖς, πω μία Πιοάμπα. οκοθσης  πια]απι 

ε[[ο. εἰ β σπα, εἰ οβυ[α νι[α εἰ, Ώρῃ. ί4Π1Θ6Η. [ΟΠ1ΠΙ18., Ηινπο 

επίαι [επιρες, Ῥουαπα εἶε εἰ πα απη Πετὶ [ΟΠΙΠΙΠΑ 1Ο :- 

ἀπ εχεθεΠίεπι; ΡΙεγοδηπέ ἀεοῖρ. 01 σοπιαϊο{οἈ α[[οσιιῖς 

Ιπεϊρ]επίες Ιοήσιπ1 ε[Πε [οπιπαπι αιριγαπ μεν ενα: 

ἃ ΠοΡΙ5 εἀοςσῖῖ ποπάμπι Ῥτῖαδ οοπιᾶ:. ΠοΠΙΙΠαΠἆ άΠ1 απ αΠΙ 

ἀλΠιοίῖ]εαι ἨαβιετΙίι ϱεχρεΓρε[αςσ(Ιοµεῃ., οοποεἀαπί [ΟΠΩΠΙΗΙ 

ἱοπβαπι τεοίε αρρε]]ατῖ, απ Π1 {οἱο {επιροτε ΠαίΙγαἱεπι [σπι- 

ππείγΊαΠι ΟΟΠΙΠΙΟ(ΕΓάΙΙΟΠΕΠΙΥΕ εχεϊρεγεί αο ποπάαπι ἀῑ[ιοῖ-- 

Ίεπι Ἠαβοαί οχρεισε[αοἰϊοηεπι,. Ταἱἱ6 αα{επι Πἱ Γοππας ργίπή 

{επ[βοί, Ίου ει εεγευπί γε[ΓΙβεναιἴοπεί 41αε τε[γ]σεγα([ἶο 

αυ νεμοιπεης {ηεγίῖν Ἠηχίαε ο πἶάεπι Ἠααήδτίαα Πεί]αν-- 

Ρίοαε α[εοίίοπςδ, Ποοϊιαιϊ νετο οαἰαιερ[ες [ει ἀείεπίίοπες 

νοσαη{ιγ. Θίο αἱ νΙρι]αε βαπί Ρέορίετ ΡΙ]πεῖρί ραγι15 

Γεηίή]σαε οαἱογοια αιί [ο]ἱα ἀπίεπρετίε αιξ Ἠαπίότο Ρ1Π1ο[ο 

εχυρετγαπίε οῬογίαπα. Αί Ποταπ οπΙΠίαπι ἀεπιοπῃτα[]ο-- 

πες ποβγϊ 1π οροσίριι8 εοι[οκϊρίαο Γαπίς παπο [μ[Ποίαϊ 



/ 

458 1ΠΠΟΕΡΗΑΤΊΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ἀ 

Εά. Οµαχί. ΤΝ. Γ46.] {ο «Εάν ΒΕΓΙΤ. (236. 
γυνὲ δὲ μμ μόνα αὐτῶν λελέλθαν. πὰ ολώώκὰ, χαθάπερ 

δὲ μόνον τὸν. ὕπνον διὰ παντὸς ὀἴονταυ ἔνιου. σύμμετρον 

γγνεσθαι. καὶ μηδέποθ’ ὑπαρχειν ὕπνον ἄμετρον, οὕτως 

ἔνιου πάλιν φασὶν αγρυπνίαν μηδέποτε γίγνεσθαι µετρίαν, 
"ἀλλ εἶναι τοὔνομα µόνης ἄμετρίας δηλωτικὸν, ἐπιλελησμένου 

τῆς τοῦ βίου συνηθείας, ὅτι καὶ κατὰ μέτρια λέγομεν, ἐνίοτε 

τοῖς µεγάλοις ἀντιθέντες. «οὕτω γοῦν καὶ ἀγρυπνίαν ἀκούειν 
χρὴ. µετρίαν ἓν ἔσῳ τῷ µικράν. 

οσα Λι δ.. 
αλ. 

ὉΟὐ πλησμονὴ, οὗ λιμδξ, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἀγαθὸν ὅ το ἂν 
μᾶλλον τῆς φύσιως Π. η ν ' 

ΤΙάλιν οὗτος ὃ λόγος, ὥσπερ ὁ προγεγραμμένος ἄφο- 
οισμὺς, ἐπὶ ιν δμ]ο ὃ αὐτὸς καὶ ἐπὶ πασών ἄφοφαίκὲ- 
παν. τῆς γὰρ ὑγείας συμμετρίας οὔσης Ὕορνῇ πάσας τας 

ἀμέτρίας, ὅδαι μὲν ἐπὶ ως όλο ἄποκεχωρήκᾶσι τῆς συμμε- 

[ο]α 6οταπι οαρ]ία {εἰ]σι[[ο. Οποεπιαάπιοάμπι απίοπι Ποή- 
πυ]]1 Γοπνπ η΄ Γεπιρος' ΠεΕΙ εοπηπιοάεγα ΙΙ αι Ῥ]τκαμίατ, πος 

ππυαπι ΙπουπηπιοεταάπαΣ Πο τΓΓα5 αα]άαπι νὶσι]ῖαπι 

πππ (αι ε[ο οομιπιο8όγαἰάπι ῥτοξογιιπε, Ίνεγαπι εο ποπιῖπε 

{οἶαπι ΠπηπιοάεταίΙοήε(α Πσπϊβοατϊ {ΤΗ ΠΙΘΠΙΟΓΟ5 Ὀνα]σατίς 

ν]ίαςε  οοΠ[αειαά1ηῖδ, αἴα οἳ ππα]α πιαρηϊς Ἰπίεγάαπαι πια]ῖς 

ορρο[ίία ΄ πιοδεταία ἀῑοϊαιας,  Θἱο ΤΡΙ εί πιοδεταίαμα νἷ- 

σ]]ααι Ῥεγαεφαθ 3ο ράγναπι αἀάΙΓό Ἡο06 οροσἰεῖ, 

1Υ, 

Ἱνοι, Γαείαςν «ποι ᾗαππες, πεηµε φμάφκαπα αἰϊμά φμοᾶ 

παίμγαε πιοάμπα επεεᾷᾶαὶ δοπωπι, Α 1 

Πϊς δν ἠνήννὸ [Την μα. ᾳυ1 Ρυαεσε[Π{ αρ]ο- 

μή [πι 1π Όπα, πηα[οτία. Ίάεια οἱ 1 οππῖθαςδ επιαποΙα ασ. 

Οσα. η Ίπα [ωητας. [γπναιοἰηἱά ΑΕ, οπλπες ΙππιοβσγαίΙοπςς, 

ᾳπαε Ρ]ασπαπι α οοπιποάοταίίοις γεοε[[ογαπί, ]8πα: πιΟΥ-- 
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Εά. Οµατι. ΤΝ. {16. 47.] ΓΕ. Ῥαῇ, Ύ. «(236.) 
τρίας, δη νοσήματα ὑπάρχειν, ὕσαι ὃ᾽ οὐδέπω τὸ μέχρι 

πλείστου κέκτήνται φρσηµάτων ἐνδείκνυσθαι «γένεσιν... 

ιά 

ὃν 
- η, λε , 

Άοποι αὐτόματοι φρᾷξαυσι νούσους. ... 

3 ” 3 438 ’ Αν . ὃς 'Ἄλλ , , -. [ή 

Ου τῆς ἐκ. τῶν κινησέων ᾽αμετρίας. ὄνομα ἐστιν ὁ, κὸ- 

πος, ἀλλὰ τῆς ἐγγινομέγης διαθέσεως ἐν τοῖς [47] τῶν 

ζώων σώμασιν" σὺ γινομένων γὰρ μνημονεύει κόπων, ἀλλὰ 

τῶν. αὐτομάτων' «ὅταν οὖν ἄνευ κινήσεως τοιαύτη γένηταυ 
΄ 3 ΄ - 3 »- 3 . 

διάθεσις, οἳ κὀπος ἁπλώς, ἀλλὰ κόπος αὐτόματος ὀνομάξδε- 

ται. τριών οὖν ΄ ὄνιων κόπων, ὥς ἐν. τοῖς «ὑγιεινοῖς ἐδείξα- 
ο "9 - / 

μεν, ἑλκώδους, τονώδους. καὶ φλεγμονωδους .τοῦ. ἐκ τούτων 

συντοθεμένου, «ὁ μὲν πρώτος αὐτῶν. ἀπὸ κακοχυµίας,. ὁ δὲ 
ς ϱ ” Ἡ 32 - , 

δεύτερος ὑπὸ πλησμοχῇς, ὁ δὲ τρίτος «ὑπ ἀμφοτέρων. ἅμα 
Π , , έ υ / Δ « Ν ἀ 

συνἐλθόντων πέφυκὲ γἰνεσθαι. ἐδείχθη γὰρ οὕτω καὶ περὶ 

τούτων ἐν τῇ τών ὑγιεινῶν πραγματεία. εἰκύτως οὖν οἳ 

αὐτόματου κὐποι νόσους απαγγέλλουσιν. 

Ῥος. είζε,  «.ιάε.. νότο. ααοά Ρἱατίπιαπα. ε[,. ποπάσπι, οδ/- 

πιετιπί, ΠιοΥῬογαπα σεπεγαἰΙοπειη ἀπάίοᾶχο πεοε[ε ε[ἰ, 

οί]. γ. . ντο] 

δροπίαπέαε ἰα[Πμάίπες. ππογύος ἀεπιιποϊανιἒν 

πο "Ἰ εν Ἂ 

. Νοπ εκ πιο ]ομά μ΄ Ἱπππιοάθγαί1δ πομεα. ε[ι Ἰα[Πίιάο, 

Γεὰ οὐογίαο απήπια]ίαπι [οοτροτίρι5. αΠεοιίομῖδ. Ίου ομῖαι 

αἀγεπιαίίας, Γεὰ [ροµίαηοας Ια[Πιμάϊπες οοιππεπιοταί. Οι 

1ριίμν αρίᾳπε πιοία Πα]αφπηοάί οὐογίαίαν αἰεοί]ο, πο Ππι-- 

ΡΙαἰίετ Ια[Πιμάο, [εὰ. α[Πιιάο Γροπίαιιθα ποπηἰπα(υγ. Οαπα 

ΦίεΠι ἴγος [Πῖ Ἰα[πίπάίπος, τα Ηλρτῖ 4ος [απ]ίαίε αεπάα 

ἀεε]αγανίπιμς,. αἱεοχοία., «ἰει[ίνα εί Ἱπά]απιπιαϊοτία, εκ. 15 

εοπηροβία, αρίαχαπα απἰάεπι Ρείπια εκ οπορεμγηιία, 4119Γ8 

εκ ΡΙοπίαάἶμε, ἱετίῖα εκ ιίταφαε ππα οοεΙΠ{θ οσί1ή Ίια- 

ει. Θἱο εωίπα εἰ ἆε ῖς ἵπ ορεγε ἆθ [αη]ίαίε ἵπεπάα ἆ4ε- 

πιοπ[ταίαπι εΠ. Όπατε πιετίο Γροίαιεαο ]α[Πιπάῖηες ἨΙΟΓ-- 

Ῥος ζεπιαποίαῖ, 



40.  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΗφοΟρισµμοι ο Ἡ 

Εά. Οµατιι ΙΧ. Ε17.1 κ“ μή Εά. Ρα, γ.: (216. } 

' ν στ. νο κ ννων . κο), 

εαν / ο) Φ. {νε « [νά / , ο Δ ”.. }. 1. 
Οκόσοι πονέοντες τὺ του σωµατος τα πολλὰ τών πόνων 

μὴ αἰσθάνονταυ, τουτέοισι ἡ γνώµη νοσέει. 

Τ]όνους εἴωθεν ὀνομαάξει ἐνίοτε τὰς δίαθέσεις αὐτὰς, 

ἐν αἷς ὀδυνώμεθα. «κατὼ τοῦτο γοῦν ἔλεγεν ἐν ταῖς ἐπιδη- 
μίαις, ἐν ̓  ̓Αϕμανώνι αἳ ́  μὲν παλαιαὶ ὀδίναῦ ψὺχραὲ, αἱ δὲ 

νεαραὶ  θέρμαϊί: ᾿ 0ὐΝ "αὐτας δήπου εὰς ᾿ὀθύνας θερμὰς καὶ 

ψυχρὰξ ὀνομάξων, ἀλλὼ τὰς. διαθέσειὸ .ἐφ᾽' αἷς γίνοντου. καὶ 
νῦν οὖν ὡσαύεὼς εἴρηκε πόνους αυτᾶς τὰς ᾽ διαθέσεις; ὅσαν 

μετ ὀδύνης Ῥίνἐσθαι πἐφέκασιν., ἐρνυσίπέλας δηλονύεύ καὶ 

φλεγμονὴν καὶ πραῦμα καὶ Θλάσμα καὶ ῥῆγμα Καὶ ὁπάο[ιὰ 

Καὶ παν εἴ τι ᾿τοιοῦτον.. ὧν ἐάν Ἔνορ  ὑπάρχορτος) ὅ 4ὰ- 
μνὼν ἀναίσθητὸς ἦν τὴν γνώμῆν νοσεέεε, 7 αν δὲ᾽ Νιέκἠρ 

Ὁ διάνοιαν οὐδὲ εἰς τῷ παρόντα νά ὰὰ | 

, ὁ 

Ὁσιϊ᾽ αἰίφμα οοτγρυτὶς μαγίε ἀοίεπίες [εφιιεπεἶιω ἀοίογοπι 

ΠΟ [επιμ ἐν Πες αερτοιαῖ. ' ι 

ΓΏο]ογες Ιπίεγάαπι 1ρ[ᾳ8: α[Πεοίϊοιες Ποπιίπαγο οοΠ/[Ιε-- 

νι, ἵπ αιιῖθας ἀο]επιαδ. Όσο «Γεηβα: ᾖπ' εριἀεμηῖς Ίσφιε- 

Ῥαΐαν:. αποπί υειι(ῖ ἀοΐογες, /γὶριάἰν γεσεπίες, οα[ἰαί ; 

ποῦ Τὰ Ἱρία ἀο]ουεο οα]405 Ερίάοθύες, θά πποχῦοδ, αιῖ- 

Ῥι9 ἀ4οΐογες οοποἰἰαπίαν, Ίια ποπήπαης, Αἴηπε παήςο ϱο- 

ἀείι πποάο ἀοἱογες Τρία5 α[εοίϊομες Ποπιϊπαντί, απαεοιπη-- 

μα οασι ἀο]ογίρας Πεγὶ οοµ[αενετε, Οεπιαάιποθιπι ϱΓΥΠ:- 

Ρε]αθ, ΡΙι]εριποΓ θΗη, νυ]ηας, {παοαναπαι, ταρίαταπα, ν]βο- 

ηεπι εἰ αιπάφᾳαίά οβι ε]αδιποςί: απογαπι Π φποά ααάήι 

πάο[ αορτοίᾳδ Ποπ Γεηαί, Ε]ὰ5 Ὠοης αοστοία!ϊ, Μεπίει 

βιἴεπα ἀῑσετο απί Ππίε]]ἱσεπίῖαπα ηλ] ἵπ' ργαε[επίία τε[εςῖ, 
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Εά. μασ, ΙΧ. [47. 48.] ΓΕά. ΒαΓ, Υ. (236.) 

Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτυνόμενα σώματα νωθρώς ἐπανα- 
’ - Λ ο] δι ο 

τρέφειν δεῖ, τὰ ὃ ἐν ὁὀλίγῳ ὀλίγως. 

' Ν η ᾽ ν στ, ἱ ῃ 1 .. ΄ 
Τα μὲν γαρ ἐν ὀλίγῷῳ χρονῳ λεπτυνόμενα σώματα κὲ- 

͵ νά - ω ’ 3 “. ” 

γνώσει τών ὑγρῶν καὶ τῶν πνευμάτων, οἱ συντήξει τῶν στε- 
ὡ πα ” 3 μου. « 

ρεῶν πέπονθε τοῦτο, τοῖς ὃ᾽ ἐν πλείονε χρὀνῳ λεπτυνθεῖ- 
, , 3 Π 

σιν ἐκτήκονται μὲν αἱ σάρκες, ἰσχνὰ δὲ γίνονται καὶ τὸ 
Π - ΄ - 

ἄλλα, ὃν ὦν ἤ τε πέψις τῶν ζώων ἐἔπιτε- [48] λεῖαι καὶ 
ς 3 ΄ 84 ε ὰ. ΄ ᾿ .) 5 ’ . 3’ 

ἡᾗ) ἀναδοσις καὶ ἡ ἐξαιμάτωσις καὶ ἡ Ὀρέψις, ὥστε οὐ 

δυνήσεται τοσαύτην κατεργάσασθαι τρὀφΏν, ὅσης δεῖται τὸ 
.- -” 3 στ ΄ ” 

σώμα. διὼ τοῦτ οὖν ἐν χρύνῳ πλείονι χρὴ τὰ τοιαῦτα 
, ” 5” δε, - 3 

ἀνατρέφειν καὶ λεπιώς, ὕπερ ὠνόμασε νωθρῶς. ἐφ ὦν δὲ 
/ 3 ΄ κ ς ιἹ 3 Ν ’ ε] . ΄ ΐ 

μύνα ἐκενωθη τα ὑγρὰ καὶ τὰ πνεύματα, ἐπὶ τούτων διὰ 

ταχέων ἀνατρέφειν ἐγχωρεῖ καὶ ἄκρως, εὐθαρῥοῦνεας τῇ τῶν 
” 3 ῃ λ αν ο 4 πο Ἂ - ως ανν πα 

στερεών εὐρωστία. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ αφορισμοῦ 
” ’ . 3, . 

διχώς γέγραπται καὶ σημαίνει ταυτῶν, ἄν τὲ Ολίγῳ κατὼ ὃο-- 

ΥΠ. 

Όμαε ἀϊμίμγπο {ΕπΙΡΟΥε αἰιεπιαίμγ «ογροτα, [επι τε[- 

6εγε ΟΡοΟΥΙεΙ/; Φµαε Ραμεο, ῥαιμεῖεσι 

Ἐαπίάεπι ᾳπαε Ῥαιμσο ΙΕΠΙΡΟΤΕ εχ[εημαπίατ οοΓΡοΤΗΠΗ, 

1 Ἠππιοραπη εἰ Γριία απ εναομαίοπε, ΠΟΠ [οΙάαγΙπη ραΓ- 

Όππι οο][ηπαίῖοηε ρεγρείἴα Γαηϊ, Ἐκίεπαα[ἶδ απίεπι 1οηςο 

Ί6ΠΙΡοΓΕ οογρογΙΡΗ5 «τηε {αβε[οιηί, επιαοϊαπίαχ εἰἶατι 

θ]αε Ρρατίεςδ, ῥες αι εἰ εοηοοο!ῖο ἵπ αμα ρας εἰ ᾱ]- 

Βιϊραί1ο εἰ [αησιϊβσβί]ο. αίαιε πμΙτ]ίο Ρεγ[οίίμτ, ϱπατθ 

απίιπι πον Ρροῖει]ί απιεηίπα οοηοοφμῖ, ϱπαπΠίο οοτριιΒ 

Ἰπά1βεί.  ΘὉιπαπιοβγεπῃ ε]ησπιοάἱ ϱοχρογᾶ Ἰομβίοχε ΓΕΠΙΡΟΓΘ΄ 

τεῄσετε ορογίεῖ, ἀἰφπε {επιῖίεν, φιοά {επβπι πομαϊπαν]ξ, 

Αί απἴρας [ο Ἰπαπιογεθ εἰ {ρ]γ]ίἁς εναομαίί [απί, «4 Πο 

οεἰεῖίεν 4ο Ρ]επῖαςδ ἀεοεῖ τεῇῄοετε οετίαπι [ολάαταπι ραι- 

Ώωπα τοροτί Πάποίαπα αἀ]ήροηπίε. ΌὨιμοά αιίθεπι αρ]ιο1[πιὶ 
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-Ῥὰ, Οµασέ ΓΚ. [48.1 σε Εν Βάβ, Ὑ. (916ἱ). 
τικὴν πτῶσιν {ήϱόμμενον Ἡ ᾖ, ἄν τ νο ομώ ὀλίγως 

μετὰ τοῦ σ’. 

[ 
1. 

"Εν ἐκ νούσου τροφὴν λαμβάνων τις μη ἡ ἰσχύη, σημαίνεν 

ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ σῶμα χθέεται ἦν δὲ εροφὴν μὴ 

λαμβάνοντος τοῦτο γίνήταυ, χρὴ λῥηαν ὅτυ κενώσέως 

ο δεῖταιω 

4ιὰ βραχυλογίαν καὶ συνήθειάν τινα λέξεως, ὁποῖα καὶ 
νῦν ἔτι παρ ἡμῖν ἐστιν ἐν πολλαῖς τῶν κατὰ τὴν ᾿4σίαν 

πόλεων, ἀσαφὴς ὃ ἀφορισμος ἐγένετο.. λέγειν γὰρ ἡμῖν 

ἔθος ἐστὶ μὴ λαμβάνειν μὲν τροφὴν τοὺς ἀνορέκτους, λομ-- 

βάνειν δὲ τοὺς ὀρεγομένους τε καὶ τρεφομένους ἄχρι κόρου. 

ὅὕσοι μὲν οὖν ὀρεγόμενου καὶ τροφὴν δαψιλῆ προσφερόµε- 

νοι τὴν ὑγιεινὴν ἰσχὺν ἀδυνατοῦσιν ἀνακτήσασθαι, βαρύ- 

Ππϊ Ῥί9 αἀάτίαπι ε[ι εἰ Ἰάοπι Πσηϊῃσαϊ, [νε Ῥαισο, οα[α 

αὐ]αίνο, [νο ραποίες αἀγειρία]ες [οπρίαπα Πἴ, 

ΥΠ. 

δὲ φμῖς α ΊΠΟΥΟο οἰδιήι εαρἰεπς ποπ Υοδοτείιμτ, εορἰο[ίογε 

οοτρις μεί αἰίπιεπιο [ιρπίμοαι, «δἱ Ψεγο αἰὐπεπίμπι ϱ0- 

Ρίο[ιις ποπ α[] πιεί ἰᾷ εοπείπραι, εφαεμαείοιε ἱπαίρετε 

/Γεἰεγιάτα ε[ξ, 

Ρτορίεν Ῥτον]ίαίοπι εἰ απαπάαπι Ἰοᾳπεπάί οομ/[αθίιιά]-- 

Πσία, ϱ1αθ αριά πο εἰἴαππαπι πημ]15 1η οἰν]ίαίβιις Α[ίαε 

Ρογίερίίαγ, Ἰίο αρ]ιογ][ας οὐ[ουτας Γαοίας εΠ. ' Οοη[αα- 

τάάο Παπι(πε πορίφ εβι ἀῑσοεπάϊ, οἴριπι 608 Πο α[ΠΠλεγς, 

ααΙ οἴραπα {αΠΙάΙπΠΕ, εο5 Υεγο οἴ μια «αρεγο ϱπῖ 4Ρῤε- 

ἴμπί εἰ πἀπ[ααε [αείαίοπαι ερα]απίας.  ΘΟμἴοαπηιε Τβίίαχ 

αρρεῖιιηῖ οορίο[άππαο αἰππεπίαπι α[Γαπιαη! οἱ Ρτί {παπα 

[αη][αί]5 τοβιαχ τδεοΙρετατο πθφπειπί, ῥΡταναπίας Ρος, 
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Εὰ, Οµαµ. ΙΧ. [148.]. Εὰ. Βαα, Ῥ. (526.) 
νονται μᾶλλον, οὐ" τρέφονται πρὸς αὐτῆς. ὅσοι δ᾽ οὐδὲ 
λαμβάνειν αὐτάρκως δύνανται, μοχθηροὺς έχουσι χυμοὺς, 
οὓς εἰ μὴ κενωθεῖεν, «ἀδύνατον "αὐτοῖρ ἐστι νῦν ἡγιεινὴν 

ἰσχὺν ἀναλαβεῖν.. ὃ ὃ᾽ “Ιπποκράτης οὐ νῦν µόνον, ἀλλὰ 
κάν τοῖς ἄλλοιςο αὐτοῦ συγγράµµασι, ὅταν μὲν ἀναλόγως 

αλλήλοις αυξηθῶσιν οἳ χυμοὶ πάντες, αἵματος ἀφαιρέσευ 

ποιεῖται τὴν ῥοήθειαν ὅταν ὃ᾽ εἷς τις ἐξ αὐτῶν πλεονάσῃ, 

καθαρτικὸν ἐκείνω Φδίδωσι φάρμακον. ἅτε οὖν ταῦτα γι- 

νώσκων τε καὶ πολλάκις ἓν τοῖς ἑαυτοῦ συγγράµµασιν εἰρη- 
κως, ὀρθῶς ἐπάγει τοὺς ἑξῆς ἀφορισμοὺς δύο, περὶ τῆς 

αὐτῆς ἔτι διαθέσεως διδάσκων, περὶ ἦς καὶ κατὰ τὸν προ- 

κἐίμενον ἀφορισμὸν ἐδίδαξεν εἰπών: ἣν δὲ μὴ λαμβάνοντος 

τοῦιο γίγνηται, εἰδέναι ὅτι πενώσέεως δεῖται' καὶ τήν γξ 
τάξιν τῶν ἐφεξῆς δυοῖν ἀφορισμῶν πεπλημμελῆσθαι νομίζω 

κατὰ τὼ πλεῖστα τῶν ἄλλων ἀντιγράφων. καὶ κάλλιον ἐν 

ἐκείνοις γέγραπται, καθ ἃ ὁ πρύτερος ἀφορισμὸς ἐξ αὐ- 
τῶν γέγραπταυ οὕτω. τὰ μὴ καθαρὸ σώμυτα ὁκόσῳ ἂν 

Ὀρέψης, μᾶλλον βλάψεις, ἵν οὖν ὁ πᾶς λόγος ᾖ τοιοῦτος, 

ποπ αἳ εο παἰππίατ, Ουπῖ νετο πεᾳπε αποά [ας Πἲ 

Ῥοίἵιπί α[Παπιογαο, νυΙίο[5 [οαίεπῖ Ἠαππογίριςθ, α:ῑο5 ΠΠ 

εναοιατίπῖ, αἵ ργ][ίπαφ [απίαίΙ ν]τες τθεῖρἰαπί Πετί πο 

Ροίε[, Αί Ηιρροοταίε» ποπ ο ἰαπίιήπι, [εὰ εἰ ἵπ οεἰεγῖ5 

Γι Ἠδγίς, «αάάπΠ ΡΤΟΡΟΓΙΙΟΠΕ Ἰπίεν [ο [ειναία ΊάπΊογες 

οπηπες αἀαιοίΙ [απ [αησαϊηϊς ααχ{απι αἆ[ετῖ; 4ΠΙΠΙ Ὑεγο 

απα8 θι]άαπι εκ 1ρ[ς τεάαπάαϊ, 4ρῇ ΡιΡαΠ6 πεάΙοαπιεη- 

ἵαπ εχμ]δεί, Όσιαπι Πἴαφαε Ἠφεο εἴ πογνεπί εί πιπ]{οίίεΒ 

{119 1π ορεγίρας εαάεπι ἰπταάϊάενῖε, τεοίε [εαπεηίες ἆποθ 

αρ]ιοτι[πιος Γαυ]απςιί, Ἱπ φαἶραδ ϱαπάεπι εἰἴαπππαπι ἀοοεῖ 

αΠεοίίοηεπι, ἆε «πα εἰἶαπι Ἰοο ἵπ ργαε[επΙ αρμογ][πιο 

μή[οε νετρῖς ἀοοιί: {[ νετο οορἰοβμς ποι α[]ωππεπεῖ βοο 

αεεἰάαε, {ρ[ιπα εραεµαιῖοπε Ιπάίδεγε [εεπιάμπα ε[; αο [8πθ6 

ἀποταπι [εαπεπίῖαπι αρμοτίπποταπ ονάίπειπι ἴα Ρ]ατ]πῖς 

αἱίογμπι εκεπρ]ατίρας ἀερταναϊαπι ε[[ε απβΙτος; ἃς τεοί]ᾳ8 

1π 1] [οτρίιπι ει, ἵπ αωίρας Ρείος αρμοτι[αιας Πα [οτ]-- 

Ρίΐ ε[ι Ῥτοάίία5: ἴπιρμγα οοτροτα Φιο ρίι5 αἰμεγίς, «9 

πιαβίς ἰαε[εγὶς; αἲ ἴοια Πε ε]ηδπιοάί οχαϊῖο: φμοᾷ [ οἴδιπι 
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Εά. Οἶνατε. ΙΧ. [18. 40.] Εὰ. Ρα[, Υ. (236. 397.) 
ἣν δὲ μὴ λκμβάνογ το τοῦτο ίνηται, σημάνει ὅτι κενώσεως 

δετται. τὰ γὰρ μὴ καθαρὰ σώματα, ὁκόσῳ ἂν θρέψης, 

μᾶλλον [49] Αλάψειο. αλλ. ἡμεῖς αῇ κατὰ τῷ πλεῖστα τῶν 

ἀντιγράφων ἐπόμενόυ τάξει τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν οὕτω ποιη- 
σόμεθα. | 

θ’ 

Τὰ σώματα χρὴ ὕκου ἄν τις βούληται καθαἰρειν, εὔροα. 
ποιέειν. 

δν 
Οἳ μὲν οὖν πολλοὶ βούλονταυ εὕροα γίγνεσθαι τὰ σώ- 

µατα τῶν μὲν ἐμετηρίων φαρμάκων µελλόντων κενοῦσθαυ 

διὰ τοῦ τῶν ἐμειηρίων ἐρεθισμοῦ, τῶν ὃ᾽ ὑπηλάτων διὰ 

τοῦ συνεχώς ὑπάγέεσθαι τὴν γαστέρα. καὶ διὰ τοῦτο τὴν 

(908) διάῴεσιν πᾶσαν ἑκατέροις τοῖς μὲν εἰς ὑπαγωγὴν 

γαστρὸς ἐπιτήδειον παρασκενάξουσε, τοις δὲ εἰ ἐμέιους. 
ο. ο - η « ’ ’ ε» - Π 
ἔγω ὃ) ἠγούμαι τὸν Γπποκρατην διδάσκειν ημας νῦν οὐ 

πο α[]μπιεπεὶ Ἰοο αεεῖᾶαξν, οιοᾷ εναεµαϊίοπε ἱπάίρεαι, 

/εἰειιάιπα ε[ῖ; ἵππρμτα πατπφµε «ΟΥΡΟΓα Φμαίο ρίως πωτγῖες 

ταπίιο πιαρὶς ἰαεάᾶε. Ὑ6ΕΓΙΠι Πο πιαχῖμιας εχεπιρ]ατίαη 

Ρατ] ογίπεπα [εαμαᾶ ἀρ[οταπι Ππιεγρτεία[ἴοπεπι Ιία [8-- 

ουν] Γαπ1118. 

ΙΧ. 

Οιµπα φμὶς οθτροτα Ῥμγβατε φε[ῖε, εα Ἰπεαδί]α [ατίαξ 

ορογίεἰ, 

Μα]. Ργο[εοίο νο]ιιη! οοἵροτα Πιιάα αο πιεαΡ]]ία Πατ, 

ᾳ1αθ νοπι(ον]ῖ φαἰόεπῃ πιεζΙςαπιεΠ!1 νποιαπάα [αηΐ, νο-- 

πη(οσίοτα Ιγγαπχεηίος ϱ11άε νετο ἀε]εοιογίϊς, Ππιεᾷ]σα- 

πιεηἰ15 α[]άιιο αἰναπι ΓαράμοεπΙΙθ8δ. Λο ρτορίετθα [οἰμαι 

οοτροι1θ αβίίιπα υἱγίφμε, Ἰἱς αυἶάεπι αἆ αἰνὶ [αράμοιίο-- 

Ὠθια, Ἠΐ6 νεο αἆ νοπαῖαπι ργαεραταηῖ. Ἐμο νετο Ηἱρ- 
Ροοχαίεπι ατβΙίτος ποπ 1 ριβ]]απα [εὰ αμἷά ρταε[Παπίμ8 
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Εν μασ, δε [49.1 : Ἐ. Βα[ Υ.. «(295ἱ)! 
τουιὲ τὸ σμικρὸν,. αλλά. τι μεῖζον ἕτερον,. ὃ δια μακράς πεζ-' 

ϱας ἡμεῖς ἐδιδάξιμεν αὔτως ἔχον.. εἰ γάρ τις λεπτύνου. 

καὶ τέµνοε τοῦτο, παχεῖρ καὶ γλίσχρους χυμοὺς ἐν τῷ σώ-- 

ματι καὶ τοις πόρους, δι ὦν οὗτοι μεταλαμβάνόνταί τε 

καὶ ἕλκονται πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, ἀναστομώ- 
σειεν, ἡ κάθαρσις ἀρίστη γίνεται κατὰ πάντα. τοῖς δὲ 

τούτων μὲν ᾽ἀμελήσασιν, ἐμέτων.. δὲ καὶ, γαστρὸς ὑπαγωγῆς 
προνοήσασιν αἱ καθάρσεις δυσχερῶς ἀπαντῶσι μετὼ στρὀ- 

Φων ἐνίοτε καὶ τινων ἰλίγγων, ἄσης τὲ τινος πολλῆς καὶ 

πακοσφυξίας, ἐκλὐσεώς τε καὶ δυσκολίας. «ἀλλ ἡμεῖς γε τῇ 

λεπτυναύση. Ζρώμεθα ἀγωγῇ, περὶ. ἧς ὕλον. ἕν ἐστιν ὑπό-- 
μιημα /εγραμμένον. ἡμῖν καὶ οὐδὲν οὔτε τούτων εἴωθε συµ-. 

βαΐνειν αἵ τε. κενώσεις ἁπάντων τών παρὰ φύσιν. ἀλυπό-ς 

ταται καὶ τάχισταε. 2ίένονται. «ιδιὼ ποῦτυ τὸν /πποκράτην. 

φαμὲν. τῷ λόγῳ προστεθεικέναι τὸ,. ὕκου τις ἂν βούληνάν 

καθαίρειν, τὰ σώματα εὔροα ποιέειν, ὡσεὶ καὶ οὕτως εἶπεν, 

εἴτε καὶ ὃν ἐμέτων εἴτε καὶ δι ὑπαγωγῆς γαστρὺς ἐθέλοις 

καθαίρειν, εὔὕρουν ὅλον ἑργασάμενος τὸ σώμα, κάλλιστα ἂν 

αλά 1π Ῥταε[εηίῖα Πο ἆοσετε, αιοᾷ πο Ίοησα εχρετίεη- 

ες ἀῑάῑοῖπιις Πα [ε Ἰαρογαο. . 81,15 επῖπι οτβίΤο5. εμέοβ;-. 
αιιε οοτρογί 41ποτες {επααγ]ί αο Ἰποϊάειίε, αἴησε πιεαίαβ. 

Ρρεε 4ος ΜΙ ριγραπίῖβας πιειοαπιεη[1 ἱγαάπουπίαν ἰτᾶ- 

Μαπίυτααε,  τε[ετανί, ἴππι Ἰπ οπιπῖρας ορππα Ῥιχραίίο 

Ῥχοσςά{ι, Ομ νεγο 5 περἰεοῖῖ εί νοητις εἰ αἰνι [αῦ-- 

ἀπςίίοπεπα ρτοςμτανετίΏῖ, 15 αεσγε ππο]ε[ίεφαε ριγραἴίοπεΒ 

Γαεοεάμπί ουσ ΤογπΙπίριας Ιπίεγάιπι οἳ αιραςάαπα γεγίῖ- 

Εἴπιοις εἰ ποπ]ία. απαάαπι ]ασίαίῖοπε, ρα][α5 Ρταντίαί6ε, νἰ- 

σἶμπα. εχ[οαοπα εἰ ἀἰβιοι]ιαίε. .' Νουῖ, απίεπα. {εημαπίθ 

νίοία, ἆε ϱἩσο ππαπα Ππίεσταπι Ηδταπι {οπ1ρβπηαδ, πεΠία- 

Ῥι5 πα οτάπα οοππσετε οοπ/[αεν]έ, [εὰά οπιΠ]ήπῃ 186] 

1 ̓ΟΙΡΟΤΓΕ Ργαείες Παἰαχαπα οοπ{Ιπεμίαχ εγαομαίίοπες οἰ(γᾶ΄ 

π]]απι Ππιο]ε[ίαπα αο. ϱεΙεττίππε Επί, 1άοίτοο Ηἱρροοίαίεπι 

ἀἰοίπιμς [ααε οχαΙοπῖ Ίου α]εοήΤε: φ μπα φμῖς βµγβατε 

Φεἰίε, εωτρογα Ἰ]ὶμίάα αο ππεαδἰία [αείαι ορογἰεῖ; αο Π 1α 

ἀῑκ][Γεί: [νε ρε νοπῇίς, [νε ρεν αἰνὶ Γ[αράμοίΙοπθΠα 

Ῥμχρατο γε], αδί Παϊάαπι ασ ππεαΡ]]ε οοτριθ ἰοίαπι ε[ε- 

ΟΛΙΕΝΗΠ5 τοῦ. ΧΝΠΙ, ΡΑΕ5δ 1. σ 8 

΄ 
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Εά. Όρατ. ΤΧ. [49. 50. ] ἜἘά. Βα[. Υ. (238.) 
οὕτω καθάρῃς᾿ εὕρουν δ᾽, ὡς εἴπομεν, ἔσται, τῶν μὲν πό- 

νά ἁπάντων ών ρλώς τῶν ὃ᾽ ὑγρῶν ερηθέντην 

καὶ λεπτυνθένιων, εἴ πού τι παχὺ΄ καὶ γλίσχρον ὑγρὺν ἦ 
κατὰ τὸ σῶμα. 

6ο. δι 

Τὼ μὴ: παδαρὼ τῶν σωμάτων ὁκόσαν ἂν δρέψης, μας 

ΑΚΟΗ ἳ 

[5ο] Συνδιοφθεέρεεαν γὰρ ἡ ἐπεισιοῦσα τροφὴ τῇ 
προὐπαρχούση κατα τὸ σώμα κακοχυµία, ὡσε αὐξάνεσθαι 

μὲν αὐτῆς τὴν ποσότητα, φυλάττέσθαι δὲ τὴν ποιότητα. 

καὶ μάλιστα γίγνεται τοῦτο, ὕταν ἡ γαστὴρ ἀναπεπλησιίένη 

μοχθηρῶν χυμῶν ᾖ τινων, ὑφ ὦν καὶ τὸ μὶκρὸν ἔμπροσθεν 
εἰρημένον σύμπτωμα τοῖς ἀνακομιξόμένοις ἐκ τῶν νοσημά- 

των συμβαίνει, τὸ μὴ δύνασθαι λαμβὰνειν πρυφάς. 

οεσῖς, [ο ἆεπιμπι Ῥε]Π[Ππιο Ῥιγρανοσῖς. Επί απίεπι Πι- 

ἀωπι-αο πηεαβῖ]ε, αϊ ἀἰκῖπιας, ὁπιμήρας πιεα[ἴνιις τε[εγα[18 

εί Ἠαπιογίρης {ηοῖβο αἰηιε {επηαβῖς, ας Ἰναπιος. 1π 

«οὔΓροχθ οτα[[μς «ο Ἰέπίας εχ!1{αγίε, 

απ 3 πχ’ ἡἆ οἵθ 

Ίππρμγα εογρογα φµο ἰἰδεγαίίων αἰμείε, εὐ ππαρὶς ἰαε[εγῖς. 

, Οονταπερίταν επῖπι αοοεἀἆεπς απιοπίαπι ῥρταεσεᾷεπίᾶ. 

οουροτῖς  οοέοσμγηαῇα, ία αἱ Ίρβις απαΜ [ας βασοα[α1, 

ᾳυα]1146 νεχο [εγνείαγ. Αίηιε Ίου Πέ πιακῖπιε παπι γει]-- 

ου Ῥτανίς φαἳρήθάαπα Παπιογίβας χε[εγίας οχιΠεί, α φυἶ- 

Ῥας εἰ [πιρίοπια ραιμ]ο απίε ΟΟΠΙΙΠΕΠΙΟΥΒ{ΗΠι ϱΧ ΠΙΟΤΡΟ 

εοπνα]ε[οεμίῖριις αεοϊἁἀῃς Ἱά αμίεσπι ἐΠ οἴραπι α[ἴαπιεγε΄ 

η9π΄ ροῄε, 
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Εά. Οµατι, ΤΧ.. [ 0.) Γωτὸ «Κά, ΡΕΓ. Ἡν νο 
ου... εώς 

ερ ο ήκα ποτοῦ ἡἢ σιτίου. . - νὰ κ 
.. 

᾿Επειδὴ περὶ τῶν ἀνατρέψέως δεομένων ὁ λόγου αὐτῷ 

προείρητο, διὼ ιοῦτο τὸ νῦν ἔγραψε τὰς διαφορὰς τῶν ἑλών, 

ὑφ᾽ ὦν ἀνατρέφονται. Ίέγραπται δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ τρο- 

φῆς ὡδί' ὁκύσου ταχίστης προσθέσεως δέονται, ὑγρὸν ἴημα 

εἰς ανάληψιν δυνάμεως ἄριστον' ὕκου δὲ ἔτι ταχυτίρης, δεῖ 

ὀσφῥησεῶς. ἀκούειν ὃ᾽ οὐχ ἁπλῶς χρὴ καθ Ἀκατερὸν βι- 

ο. οὔτ ἐκεῖ τὸ ὑγρὸν οὔτ᾽ ἐνταῦθα τὸ ποτό, αλλ’ ἐπὶ 

τῶν πεφυκύτων τρέφειν ὑγρων καὶ ποτῶν. εἰ γὰρ. μὴ ὁμοίως 

ταῦτα τοῖς σεζραφτέροις. τρέφει, π]εονεκτῆσει τῷ παάχει, 

καθάπερ οἱ πα λόσρα τῶν οἴνων. οἳ μὲν γὰρ ὑδατώδεις, 

ὀνομάξουσιε ὃ᾽ οὔιως τοὺς λευκοὺς καὶ λεπτοὺς, ἐγὺς ύδα- 

τος ὥσπερ τὴν ἰδέαν οιν οὕτω καὶ τὴν δύναµεν, ὅθὲν οἱ - 

θησιν μὲν κενοῦσιν, ἥκιστα δὲ Ξρεφουαμε. ὕσου δὲ παχεῖρ 
- {ας ή 3 . 

τὲ ἅμα καὶ τήν χρύαν ἐρυῦθροὶ, σροφιμώσατου πάνεων οἷ- 
1. 

-” 

Ῥοιμ φματι οἶδο Τε[ιοὶ Γαοἰ]μς ε[, 
ΠΗΠΙΤ19199 ! 

Ουῖα ΓετΙποΟ 1ρᾷ ἆε τε[εσ[]οι]ς. Ἰπά]αοη [ἴδιις Ρύαοςε} - 

πε, Ῥτορίετεα πΙΠο ΠπιαίεγίαΡαΠα, αμ Ῥιφ οοηγα]ε[οοπίον 

τεΠοΙαΒίχ τεσγοαπίανηαε, ἀΠογεπίῖας Γογιρῇί, δις ου ρη 

εο ἵπ Ἠργο 46 αἰἴπιεπίο Γοτρίμπη ει: Ομί οεἰεγγίπια αἰῖ- 

πιεί αρρο[ιῖοπε ἰπάίσεπεν 1 Πππιάμπι αἆ οἰγίωπι ἴπ[ίαι-- 

Ταιίυπεπι Γεπιεάιμηι οριἵππιεπα εξ μδί υεχο ειἴαππιμσ οε]ε-- 

γίογε ορµ5 [μετ οὔοτίόμς, . ΔΙ πεμίτο 1π Ιμγα-ηθηε ἵπ 

Ί]]ο Ἠππογεπα, πεφιιε Ίπ Ώοο ροίμπι αΡ[ο]ιία, [εὰ Ῥτο Π- 

ααἰάῖδ 4ο Ροο]εΠΙ15 ᾳὖαο α]εγε φιπεαπές. ασοσΐρεχε: αβοτίαεί, 

ΊαιΠ {1 Ἴαεο. Μηυϊάα. ρέταε(αο αἆ [οἰιάῖιογα  ππτίια η σά1[- 

τα 1ομῖθ {ασε : σε]εγ]ίαίε [αρεταπί, απεπιαάπιούσπι νίπα 

εχα[πονα,  ἵαπι ἀηποία,. Πο αμίεια.αἰμα. εί Πεπι]ὰ Ἠσππ]- 

πβη!, μἱ ρτορε. δηιιαε) 1άραμΏ [ιο εἰ {αου{αῦειι οο η ΡΕΡΗΗ:- 

ασ. απἀθ υπἱμαδ. (μίάεπα; ρτοπαρνοΏίς [εὰ η ἔανπαι Παί- 

ἑάαηί. . Όμαε, Υετο ογαί[α Ταηί (αρ Απ], οο]οχε αάμεά, 

σος 



. 

ἄδ ᾖὉ ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ο] 

14. Όμαυ, Τη. {0. ΑΝ
 ΝΗΙ Ἔά.ι βάτ.ς μ1ό,] 

' 

γων εἰσὶν, ὑπάρχει δὲ τοίτοις καὶ τὸ δδέα πληροῦν τα 

πεκενωμένα «ΜΜ καὶ διὰ τοῦεο Ἄροδό έσεώς' δεόμενα, 

ὅτι ὃδ᾽ ὑγρὰ τροφὴ, καὶ μαλισθ᾽ ὅταν φύσευ θεριιὴ ᾖν νά 

ἀνατρέφεν. πρύδηλον: Ἔοῖς᾽ ἐγνωκόσιν. ὅπως. Μάρ τε καὶ 

ο ο. ο ον νο νο ος ρςν ον 

ο ο ο ου ---υ-----...,. ΟΦΗ συ 

ν λ. . 
ν ι .ὶ !  χ 

1 ο ο ουν ρου ΝΑ δα ὡτ α ασν 

͵ ης αμ 
των 

ῃ Ἐρκαταλέμπανόμένα ὁ ἐν τσι νούσοισυ μετὰ κρίσιν ὗπο- 
-ὐλ } ι ι 

, “στροφὰς ποιξειν εἴωθεν.. ὑ, δα 
σι ἍλΟ ' λ 

λ 

[οι] Καὶ οὗτος. ὁ ἀφορισμὸς. συνέζυκται τοῖς  προει- 
δν ας 
ρμένοις" εἰρηκὼς 27ὰρ ὁ Ἱπποκράτης,, ἣν. ἐκ νόσου τες τρο- 

ήν ̓λαμβάνων μὴ σχύῃ, ή ὅτο τὸ σῶμα . πλείονυ 

τροφῇ,, Λθέεταν", ἣν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος τοῦιο κς 
κο πλ ο 

γνεται» σημείου ὅτι πενώσεως δεῖται. καὶ διὰ. τοῦτο πὲρὲ 
ολ ΝΤ] 

 ῶν κενώσξων ἐφεξῆς διελθὼν ἀπέδωκε νῦν αεί αἰτίαν: τοῦ 

δείσδο ο. κενώσεως τοὺς ἀνορέκτους μετὰ νύσον, ὡσὲὶ καὶ 

! 
μ.ο 

ΟΠΙΠΙΠΙΠΑ ΥΙΠΟΥΙΠΙ ΠΙαΧΙΠΙο Ὠμίγ]απί, Ηῖ5 απίεπι Ιπε[ϊ οος- 

Ροτα οναουαία, Ρτοιπάθᾳιιο αοοε[ιοηῖς, αἰ πιεί, Ἱπᾷἱρεηά8, 

εε]εγσίπιε τερ]εια. ΘΟιποά απίεπι Ἠππνϊάαπι αΠπιεπίαπα ας 

πιαχ]μιο 4 αμα Ἠβίηνα οα]]ά μα Γαογίί {αοἶας τεβο]αί, 19 
ος εἰΐ .”. 

αρογτμὴν ε[ι . απ, ΠογΗΙ. ποπιοάο μαι «οοοίἷο, ἔπι ἁῑ[- 
29Ο 18” 

ρα μο, μα, 
..: ' « Ἡ, νι ι 

τα ἱ ' αἱ 
} 

ο ο ςτς”ς 
σοοοὸ Ολο θέ ο) την. 

αλ αιμα ο” μα ΚΙ, 3" ὑ 

«Οκας-μεγ πποτδος ρο[ὲ οτί τε[ιᾶμα ἵπιογαπεμγ πιογΡο- 

π Ῥππα) τορΕΤ/ϱΟΟΡ /αοεγα΄ εοη/μευεγιηῖ. 

-αί οτα 51 νο) 1ο: (που δἡ- 

πο το Ἠ]1ο "εμῖαπα αρ]ιογ][πηαο (αβογἱορρὰς οσππεοίτίας,. Ουππι 

αἶήπι, Ηἰρροοναίες ἀῑκετίί: δὶ φωὶς α Ππογδο εἶδιπι α[]α- 

απεποιπό γΟδογειµΥ, οορίο[ιογε΄ εογρις ιεἱ ἀἰίπεπιο [1οηί- 

-λιεαίη 4: ψετὸ αἰἰπιετέμπα ΄πονι α[} ποπ. ἰά οοπιίπραξ, ενα- 

αμαε]οΏε ἐρ[ωπι Ὀλάίρἐγε) [οἰεπᾶια εβ; αἴηιο εαΠι οϱ. οα- 
{412 «ή. «ἀεϊήσθρα. ἀθ' ναοιαἰϊοπῖριις) άΠΤενι[[εε, παπα 

ομιί{ααι «ΡτοΩΙΕ, ηπὰ οπαἱ Ιροβ. πιουρον Πα’ οἶμοῬ. Γαβιάιαηί, 
ον 

τ .” 



Καάϊ Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΣΤΟΙΣ ΣΠΟΙΜΝΗΠΜΑ4ΤΗ. 409. 

Εὰ. Οἶαχι. ΙΧ. [0ἱ.] Εὰ. Βαΐς Υ. (318.) 
οὕτως ὁ πᾶς ἐεἴρηται λόγος αὐτῷ ' ἢν «δὲ μὴ λαμβάνοντος 
τοῦτο γίνέται, σημαίνει ὅτι δεῖται κἐνώσεως. τῷ Σὰρ. ἐγκα-- 

παλιμπανόμένα μετα κρίσιν, ὑποστροφώδεα. δηλονότέ τὰ λεί- 
ανα τῶν μοχῦηρῶν χυμῶν ἐγκαταλιμπανύμενα «έκληκενι 

ἅπερ ἀνάγκη σηπόμένα τῷ χρὀνῳ πυρετοὺς ἀνάπτειν. ἔπευ- 
δη πᾶν ὑγρὸν ἀλλότριον τῆς τοῦ περιέχοντός αὐτὸ σώμα- 

τος φύσεως, οὔτε. τρέφειν ἐκεῖνο πέφυκε καὶ λοιπὸν. ἐξ ἀνάγ- 

.ην ὄχεη τὴν εἰς σηπεδόνα μεταβολή», ὕταν δὲ καὶ όερς 

μὸν ᾖ τὸ χαρίον» ἐν ᾧπερ ἂν ἠΘροισμένον ὑπάρχῃ» τότε 
δὴ μάλισιά τὲ καὶ τάχιστα σήπεταυ. 

7. 
« ῃ ς , , , δια / ε Οκόσοισι ἤ αρίσις }ινεταν; τουτεοίσιν. ἡ νὺξ ον ἡ 
πρὸ τοῦ παρυξυσμοῦ, ἡ δ᾽ ἐπιοῦσα εὐφορωτέρὴ ὧς ἐπὶ 

τὸ πολύ. Ἱ 

ναοιαίΙοπο Ιπάϊρεαπί; αο ΠΠ Τοία 1ΡΠ Ἠπαπο 1Π πιοάμΙῃ Ρτο- 

οε[1[ί ογα[ῖο: οφμοά [ οορίο[ογεπι εἰδωπι πο α[]ωτπεπεὶ 

Ίος αεεῖάαε, ἵρ[μπι ναεµαξίοπε ἰπάίδετε [1οπί[ιεαε. .Ίναπι 

οµμαε μο[ῖ οτἰ[π τεἰποιιπίµτν τεοϊάϊῖνας [αοεγε οο/µευε- 

τµπῖ. Ῥα4ἱεί ρε ει πας τεΠηφπαπίας 11 πιοτρῖ Ργανο- 

τυπι Ἠπποταπα τε]]αυ]ας 1ρ[αΠ1 Υοσα[[ε, μα ἴεππροτε Ρι- 

τε[οθηίες {εΏγες τεάασσεπάετο πεοείζε ϱ{ι, ΟιαπάοφμΙάεπι 
οπιη]5 ἨΠΙΟΓ αΠεΠΙ5 α οογρογῖς 1ρ[Ηπι οοΠΙΙΠεΠ{19 ἨαΙΙΥΑ 

Ἰ]]πά αἱετο ἨΠοἨ Ροίε[, αο τη Ῥο[ίεταπι πεοε[Παγίαπι μαβεξ 

αἆ ρυἱγοεάίπεπι πιπἰαίΊοπεπι, Όιαπ απίεπι εἰ Ίοουις οα]1-- 

ἆμς εχἰ[αί 1Π πο οο]]εοίιδ εβ Ἠμπιου, μπι ἆεπιάπ οἱ 

πιᾶχίπιε εἰ οεἰειτίππθ ριϊτε[οῖξ. 

ΧΙΠ. 

Οωΐδς οτι οὐογίεμτ, Ες ον Ῥγαεοεάεπε αοοε[[ιοµεπι ΊπΟ-- 

Ἰε[ίε ᾖ[ετιιμγ; Φµαε φεΓΟ [μύ[εφμίτ, ρἰεγµτπφιιε {ενίοΥ 

ἐοἰεγα ἰμγε 



Πο ο ΙΠΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ᾽᾿ 
Εά. Όλατε, ΤΧ. [51.1 «Ἐὰ. ΒαΓ. Ὑ. (918. 

«77 μὲν Ἱκρίσις ᾿ὀξύῤῥοπός ἐστιν ἐν νόσῳ ΄ µεταβολή 

πρὸς ὑγείαν ἢ θάνατον" γέγνεται δὲ τῆς φύσεως διακρινού- 

σης ἀπὸ τῶν χρηστών τὰ μοχδηρὰὸ καὶ παρασκευαζούσης 
πρὸς "τὴν ἔκκρισιν. εἰκύτως οὖν ἐπὶ τῇ τοιαύτή ᾿ταρὰχῇ 
δυσφοροῦσε καὶ μᾶλλον Νατάφωρος ἡ δυσφορία γίνεται κατὰ 

τὰς νύκτας, ἐν Ἱπαύταις }ὰρ ἡμῖν ἔθος ἐστὶ  κοιμᾶσθαι. 
διακοπτοµιένων οὖν τῶν ὕπνων ὑπὸ τῆς ταραχῆς ἐναργῶς 

ἡ δυσφορία διαγινώσκεται, καίτοι τῆς ἡμέρας ὁμοίαν. ἐχού- 

σης ταραχὴν, ἐπειδὰν 4 μετ αὐτὴν νὺξ έχη τὴν κρίσιν. 

τὸ δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ ἀφορισμοῦ γεγθαµιμιένον, ἡ ὃ᾽ ἐπιοῦσα 

εὔφορωτερη ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τὰ πολλὰ τῶν ἀντιγρά- 

ων οὐ φέρεται. βούλεται δ᾽ ἡμᾶς διδάσκειν ὥς ἡᾖ μετὰ 
τὴν κρίσιν νὺξ εὐφορωτέρα τῆς προηγησαµένης ἐστὶν ὧς 

ἐπὶ τὸ πολὺ, διὰ τὸ τὼν κρίσεων τὰς πλείους εἰς ἆγαῦὸν 

τελευτᾶν. ἴσμεν γὼρ ὡς τῶν νοσούντων οἱ σωξόμενου πλείους 

εἰσὶ ἀποθνησκόντων, πλὴν εἰ µή ποτὲ λοιμώδης ᾗ κατά 

στασις γενηθείη. 

ΟτΙ[Πς  Παρτία ο. Ἱπ πιοίΡο αἆ [αἰαίεπι΄ ααπἲ πἹογίθπα 

πηπῖα οι ΤΙ απῖοπι ογ][ῖς παίατα α Ῥοπί εἳ πα ρας ρύανα 

εἰ Πἠητ]Τά Γδορτπεηπία εἰ αἆ οχόὀγε[ϊοπει ΡγαθραγαΠϊθ, Με- 

τῖίο Ιίαιας ἵπ ἰα] αγραίϊίοης Ἰ]αοίαπίατ ααοστῖ, Ἰ]αοία[ίοφιιε 

Ἠοσία Π]αρῖδ ἄερεομοπά (εν: ποοία Ἠαπιαπο ἀοὐιη]εηά! πὸ- 

Ῥϊς ο[ι οοπ[ιιε[ιάο. ΦοσΙΠο Ἰδίαν α {μγραίίοπο Ιπίενγαρίο, 

πιαπ][ο[ία Ἱαοία[ῖο ἀῑσπο[οῖίαγ, εἰαπιῃ ἀῑες βιπῖίοπα (αγνα-- 

Ποποπι Γοχαίαν, Ύ παπι ΡΓοχίπια ποκ οΡ][Πή εχοερίιτα Π{, 

Οιιοά απίοπι ἵπ αρ]ιου][αὶ Άπο [οπἱρίαπι ο: σμαε νεγο 

Γμῦ[εφιῖιν, Ρἰεγµήπφµε Ἰεμίο” ας ἰοἰεγαίμ [αοίου επ, 

πι] 1 αχεπιρ]ατίβιαδ ποι οοπΗπείαν. Ὑαί απίοπι Πο 

ἆοσθγο ποοίεπι Ύπαα οτἶΠη [αρ[εφαϊίης, Ρργπεσεεμίο ρ]ο- 

ΥΠΠΙ(16 Ἰενίογεπι εχἰ[ογο. 



Ἱκαϊ Γ44ἨΝος ἘΙΣ αΤΤΟΙΣ ΣΠΟΜΙΝΗΜΑΊ4. Ἅἀ4ΤΙ 

Γ4. ματι. 1Χ. [55.] Εὰ. Ρ4{. Υ. (358. 209.) 

ιδ. . 

[ὅο] δν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν αἱ μεταβολαὶ τῶν 
διαχωρηµάτων ὠφελέουσεν, ἣν μὲ ἐς τὰ πονηρὰ µεταβάλλη. 

'4ἳ μεταβολαὶ τῶν διαχωρηµάτων πολλαὰς ἰδέας ἐκκὲ- 

νοῦσαι χυμῶν ἀκριβέστερον ἐκκαθαίρουσι τὸ ὄώμα, πλην εἰ 
μὲ συντήξεως καὶ σηπἐδόνος ἔχοιεν σηµεία. περὶ ὦν ἓν τῷ 

προγγωστικῷ διηλθεν αὐτὸς, ένθα καὶ λιπαρών καὶ δυσω- 

δῶν ἐμνημόνευσὲ καὶ κακύσμων. 

ιε’. 

(239) "ὍΌκου φάρυγξ νοσέει ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι ἐκ- 
φύεται, σκέπτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσιας. ἢν γὰρ χολώ- 

δεες ἔωσι, τὸ σῶμα ξυννοσέει ἣν δὲ ὅμοιαι τοῖσιν ὑγιαί- 

νουσι γίνωνται», ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν. 

4ύο λόγους ἀλλήλοις αντιτιθεῖς, ἐν ἑκατέρῳ παραλέλει- 

πται τὸ συνεμφαινόμενον τῷ λόγῳ". ὥστε τοῦ λείποντος 

ΧΙΥ. 

1π αἰρὶί Πμπίοπίδις ἀε]εοιίοπιτα Ἱπαμίαξίοπες, πίβ ἴἵπ ῥρτανας 

πι (ΕΠΜΥ ν ᾖ]υαπῖ. 

Όμαο πη[αίΙοηΏςς ΘχογεπιεΠίογιπι  πηη]ίας ἨΠΠΙΟΓΙΠΙ 

Πρεοίες ρταε {ε Γεγαπί, οοτρας εχρ]ογαῖας γεριγραηί, ΤΠ 

οο]Πᾳμαἰ1ομῖς ααί ριϊγεδ]πῖς αῦεαπί βσπα, 4ε αμ] υας 1ρίε 

1π ρτοσποβ]οο ἁῑ[[εγαϊι, αδίὶ. εἰ ριησίαπι εἰ ΥΠΙοίογιπι 

εἰ ρτανιίεν οΙεΠΙΙΠι ΕΧΟΓΕΠΙΘΠΙΟΤΗΠΙ ΠΙΕΠΙΙΩ ΙΕ, 

ΧΥ, κά 

Ὀδί [αμσες αεβγοῖαπε αμ ἵπ ϱΟΓΡΟΥΕ εμθεγεµία εχογίμπἔιή, 

εχεγειίοιες [μεειαπᾶαε [μπι. δί παπιφµε ὀι[ίο[αε [1ηῖ, 

εοΌρµς [πμί αεµτοια. «ει {[ [αποτμπι ετεγειίοπίδις 

{ παι]ες εα[ιεγίπὶ, [έεμγε εοτρις πιγἰεπάμπα εἰ. 

Ου ἆμος αρΠοσ][πιο8 1ΠίεΥ [ε ορροΓαΤεί, μἱχοῦ]- 

4με αιιοά πηαπ/[ε[ιο οου[εφπεναίας, ΡτασεγμηΙΠῖ,. Ώπατο ῇ 



πο ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4πορΙµμοι 
Ἐά, Ὁμάτι, ΓΧ. {55.59.1. - ᾿Ἐὰ, Ραβ. Ύ. (219.) 
ἑκατέρῳ πβοσεεβθέντος ᾗ σύμπασα λεξις ἐσεὶ τοιαύτη, ὅπου 

Φάρυγξ νοσέευ 1] ιν μλωόή ἐν τῷ όν: δν σκέπτεσθαι 

χρὴ εὰὼς ἐκκρίσιας. ἢν γὰρ χολώδεες έωσι, τὸ σώμα συννοσέευ 
η) 3 3 η ῃ -- ... ’ - , « 

και οὐκ ασφαλὲς τρέφειν αυτο. ἐξ ὦν δὲ µου δοκει πείσας έαυ-- 
Λ ή Γ ϊ - 

τὸν ὁ “Ιπποκράτης οὕτως ἀποφήνασθαι καὶ δὴ φράσω. τῶν 
. ε ο ε͵ - {) ὁ κο γη 

ζώων ἡ φύσις ἐστὶν, ὅτε τοὺς ἐν τοῖς κὐρίοις µέρέσι μοχθἡ- 
ω ” Ν Ἱ ” ' γ 

ροὺς χυμοὺς ἐκκενοῦσα τινος μὲν δι οὔρων ἢ ἐμέιων' ἢ 
« { 4 9 [ τη η) » 4 ες 1ἳἩ 

τῆς κάτω γαστρὸς ἐκκρίνειν, τινὰς ὃ᾽ ἐξωθεῖν μὲν ὡς ἐπὶ 
Δ , » ἵ 3 3 , Ν ΔΝ / 2.13 / | 

τὸ δέρµα, κενώσαι ὃ᾽ οὐ δυναμένη διῶ τὸ πάχος ἀποτίθε- 

ται ταύτη φύματά τὲ ἐν τῷ σώµατε οὕτω γίνεται. πολλά- 
͵ [ 

ν , « « | Π 3 ” ο 
κις δὲ ᾖ τὲ φαρυγξ ἐποδεχομένη τους ἐκ τῆς κεφαλῆς κα- 

ταῤῥέοντας χυμοὺς ἐνοχλεῖται. σπεπτέον οὖν ἐστε τήνι- 
καῦὔτα καὶ διοριότέον εἴιὲ σύμπαν ἤδη τὸ περιττὸν ἡ φύ- 

σις ἐναποτίθεται τοῖς πεπονθόσι µορίοις ᾿εἰτ᾽ ἐστὶν  έει 

καθ ὅλον τοῦ ζώου τὸ [ὅδ] σώμα μογθηρῶν χυμῶν πε- 

θιουσία, δῆλον ὃδ᾽ ἔσται τοῦτο ταῖς ἐκκρίσεσιν. εἰ γὰρ ὅλως 

πίχΊᾳπο ααοᾷ ἀθεε[ί αἀ]απσαίας, ϱ)ιδπιοάί ππϊγετία ετί 

ογα(ῖοι ᾿ Ὁδί [αισες αεμγοιαπέ αμὲ ἵηπ «οΥροτο ἰμδεγομία 

επαΓεμπίμή επογειίοπες [ρεοιαπᾶάαε [ωπε. Βὶ παπιηαᾶ ᾿Ῥ- 

Πο[ας {μ6γ]Πέ, πα οοΥριΙ6 αορτοίαϊ, πεηας {αίαπα ε[ι Γρ[απι 

Ἠ]θία, Φἱ νετο [αποτιπι Επϊος Γαατῖπς,  6οτρι8 παπα πο 

αερτοίαϊ ο ἱρ[απα ἀἶθτό Ἱπίαϊα οῇ, Θα ἵνα απίσπα τα ἰλοΠι-- 

Ῥι6 ΠΠ νἰάείαν΄ Ἡϊρροοταίε ΠΡῖ 1ρα ρεν[ααάέαδ Ἱία 

Ῥγοπήηπα[α ΄]απι]αία ἀἰοίατας Γαπαν  Απιαπίαπι παίαγᾶε 

ε[ἱ Ππ{ογάαπη΄ ργάνος Ῥηϊποῖριιπα ρανίαπα ἨήΠππογεδ ενασιαπ(ο 

αἱῑος ρετ τιχῖηας απἲ γοπηίιςδ αι αἰναπι 6χοθΤΙΟΓΕ, αἱίον 

3ἆ οι{ίαι Ργοϊγιάσια, «11ο { Ρρτορίες ογα[Πίῖεπι νασματα 

πέφαεαί, «ο Ἰοοί 1ρ[ο5 ἀεροπῖί αἴᾳια [Πο ἵπ σογρογε {τ- 

Ῥεγοιι]α πα[οαΜΗσ; [αερε εἰἶαίῃ εκοεριῖς ο οαρῖϊο ἀεβιειι-- 

μδας απιογ1ϱ 1 Γάμο. ΠηΓεβαπία, Ταπο Ιρίίαν οοπῄἆο-- 

ταπά πα 6[ι αο ἀἰβιησασπᾶαπα, ανα φαΙάαιῖά τοάππάαπς 

εταῖ μπιογῖς παίτιγα απ 1π α[εοίας Ῥαγίεδ ἀερο[ιειί απ 

αἆμαο τεβεί ΤΠ) {οίο απἰπιαΠ]δ 6ΦΥροΥο Ρίανογιπα Ἠ1Ππο-- 

ΥΗΤΗ σορία; 1 ααίοπι εχογοπιθηῖς ῥαῖεδίί. ἈΝάαπι Π οιπΗΙΠο 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ 4ΤΊΟΥΣ ΣΠΟΛΙΝΗΜΗΑΤΑ. απο 

Εά. Όμανε, ΙΧ. [50.1 : Ἐὰ, Βα[, Ὑ. (210.) 
7] φίύσις ὦώρμησεν ἐκκωθαἰρέόν τὸ: σώμα, χολώδεις αὗταο 

φανοῦνται. διότι καὶ τὰ φύματα. θερμανθένιος' αἵπωατος 

ὑπὸ τοῦ πικροχόλου χυμοῦ 7έγνεσθαι πέψυκε καὶ δηλονότι 
πρότερον ας οὐ τρέφει» “2ρή τὰ 'τοιαῦτα σώματα, 

τὼ γαρ μὴ καθαρὰ σώματα ὁὀκοσῳ ὢν μᾶλλον: τρέφης μᾶλ- 

λον λάφην. εὲ ὃ᾽ ὅμοιαι τοῖς τῶν ὑγιαινόντων αἱ ἐκκρί- 

σεις εἶεν, ὑγιαῖνον ἐνδείκνυνταυ τὸ ὅλον σώμα καὶ κίνδυνος 

οὐδείᾳ ἐ ἐστε τρέφειν αὐτό. .. 

στ. 
-” ” 

Όκου λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν. 

’. . 

«Ίιμώττειν ἐκείνους φαμὲν, ὅσοι ὃν ἀπορίαν σιτίων εἰς 
«/ | 5’ κ. 5 . 

᾿ἄκρον ἤκουσι πείνής. οὕτως οὖν καὶ ᾿/πποκράτης αὐτὸς ἐν 
” ’ - 3 γ 2 ” 3 ΄ 

τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιών είπεν, ἐν «ἄίνῳ οσπριοφαγέοντες 

ἐν λιµῷ, σκελέων ἀκρατέες ἐγένοντο. καὶ μέντοι καὶ πᾶσαν 
. ᾽ - ε) 

τὴν σφοδραὰν ἔνδειαν τῶν σιτίων, εἰ καὶ χωρὶς απορίας 
ν) ’ ΄ Π 

κατα προαίρεσιν ἢ πρὀσταγμα Ὑένοιτο, λιμὸν ὀνομάξειν 

παῖυτα αἆ «οτρᾳθ εκριτραπάππι οοποῖϊαία Πε, Ἱρ[α Ῥή[ο[α 

εοπ/[ρϊοϊεπίας, αιοά εἰ ἴυρεγει]α σαἱο[αοίο [απσαῖπε α Βἰ- 

Ἰϊο[ο Ἡππιοχα Πεγί οοη/ενετίηῖ Ρραϊείηιε Ργίας Ρήτραπάα 

απαπι π[τίροπφα΄ ε[Πε Ἰ)α»ππούῖ οοροΓα. ΄ Ίπιρμγα παπιφιε 

ουγροτα φμαπίο ρίις πµιτίες, ΤαΠίο ππασἰς ἰαεᾶες. ΄ 8ὶ νεπο 

εχογεπιεπία [αποχααι Πηί Ππ]ία, ἰοίαπῃ οογρας Ῥεπο να- 

1ετε 1ρ/µππαε οἶίτα αἱ]άπι ρογίου]απι παἰτισὶ βοί[ε 1πάΙσαηε, 

ΥΠ. 

δί [απιες, πεἰπίππε ἰαῦοταπάμπι εᾖἢ. 

Ἐαπιε]ῖοος εο5 ε[[ε ἀῑοίππας, απ οὗ οἵῬογυπα Ἱπορίῖππι 

βἆ {αποῖν οχίτειηπι ἀεγεηπῖαπί, Θὶο Ηιρροουταίες 1ρίε {6- 

οαπἀο ερἰἀεπιοταπι Ἠργο Ἰοηαπίας ο{ι. Αεπί Τ]ιγασίας 

ααῖ οὗ {απιεπι Ιεσαπηήηίρας νε[οεβαπίασς 1 ογατίρα, 1πιρο- 

οἴ]]ες ενα[οεγιπί,  ΟιΙΠ εἰῖαπι οπἹΏεπα νεμεπιεηίθπα οΙβοτίπα 

Ῥεπυσίοπι εἰαιη[ι ΠΟΠ Ἱπορία, [εά νο]ππ!αγίο αμί Ἱπιρεχαίο 
- 



47 ο ΙΠΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ ν 
Εὰ. Οµαπ1. ΙΧ. [58.1] «14. Γα[. Ὑ. (919.) 
εἴωθεν. ὅταν οὖν εἴπῃ, τοῖσιν ὑγρὼς ἔχουσι τὰς σάρχας, 

λιμὸν ἐμποιέειν, λιμὸς γὰρ τὸ σῶμα ξηραΐνει. καὶ ἐπειδὰν 
ἐν τῷ προγνωστικῷ φησι ἐπανερέσθαι χρὴ μὴ ἠγρύπνηκὲν 

ὁ ἄνθρωπος ἢ τὰ τῆς κοιλίας ἐξυγρασμένα εἴη ἰσχυρῶς ἢ 

λιμώδές τε ἔχει αὐιὸν, ἐπὶ τῆς τῶν σιτίων ἐνδείας φέρει 

τοὔνόμα. . καὶ νῦν δὴ οὕτως εἴρηκὲν, ὕκου ᾿λιμὸς οὐ δεῖ 

πονέειν, ὡσεὶ καὶ οὕτως εἴρηκε, τοῖς μὴ μέλλουσιν ἐσθίειν 

μηδὲ πόνον τινὰ προσφέρειν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. πύνον δὲ 

νῦν ἀκούειν χρὴ τὴν σφοδρὼν κίνησιν, ἤνπερ καὶ γυμµνάσιον 

ὀνομάζουσιν. οὕτω γοῦν ἔλεγεν αὐτὸς, «πόνου σιτίων ἡγεί- 
σθωσαν ΄ἔστιν οὖν ὁ λόγος αὐτῷ κοινὸς ὑγιαινόντων τε 

καὶ νοσούντων., ὑγιαίνουσέ τὲ γὰρ οὐ χρὴ προστάττειν γυ- 
µνάσια ἅμα ταῖς ἀσιτίαις, ἐπὶ τὲ τῶν νοσούντων µηδε- 

µίαν σφοδρὰν κίνησιν ἐπάγειν τῷ σώματι σὺν ασιίᾳ, μήτε 

φλεβοτομοῦντα μήτε κἀθαίροντα μήτε ἐμέτοις κενοῦντα, 

μήτε τρίψει χρώμενον πολλῇ μήῦ᾽ ὅλως ἐσχυρῷ κινήσευ. ἢ 

αλλοιώσευ τοῦ σώματος. ἐπὶ γὰρ ταῖς τοιαύταις κινήσεσιν 

Παί, [απιεπι αρρε]]ατε οοπ/[ωσνίῖ, Όσαπ επῖπῃ ἀῑοεγεί σαζ-- 

πες Ἰηϊ]άας Ἠαβεπί δις {απ1θά Ἰπάασεπά μπι ε[[ε, {απιος 

επί οογρας οχ[ίοσαε,. Εί απ Ἱπ Ῥεορποβίοο ριαεοῖρῖε 

Ρετοιποίαπ( απ ΠΠ Ίοππο υριανετίξ οιιξ αἰνὶ αἀπιοάαπι 

Ρετ]ηιη]άα οχοτειηθηία ΓΠπογ]ηί αι [απιοφ ρίαπι οΡ/[εάεγίῖ, 

Ρτο οἱδογΙπῃ Ρροεμανία {απ νοσαριι]άπι αοοθρίίς [ο δἰίαπα 

ηπηο ΟῑχΙε: μδί [απες, ἰαδοτί Ἰαιά ἱπεμπιθεπάωα ε[ξι ας 

{ ια ἀῑκ][[ει: πον οοπιε[ιχῖ 6ο ἆῑε πα]]1ς Ίαβος. 1ηΓεγθ]-- 

ἀιις ο{ί. Ἠίο αΠΙΝΕΙΙ ρε; Ιαβογεπι Πποῖαδ νεµειπεης ϱ[ί Ἱπ-- 

ἰοἱ]]σοιάπθ, Ύ41εΙ εχογοϊἔα ποπϊηαηῖ, Ἐο Πααἱάθιι 

Γεπία Τρίο ἀῑοεραί: ἰαθογε εἴδμπι ργαεεεάαη. Ε Ιβίίαν 

1Ρ {οπιο ἴαπα [αμ] [μπι αερτοίαπθας σοπιπιηῖ»,  Νε- 

αιιο ομίπη [απΐδ οπή ποια βνηπ]. εκογο]ί]α Ἱπιρεταιήα Γαπί 

ποφιιθ. ποργοίαπ ας πο αἰ]ηφ οογρονΙ νεμεπιεΠς ππα 

οιιπι 1πεάϊα ἀπάασοεπάδ, ποη [απραἰπῖς πιῄιοπς, πο ρας- 

βαιίομα, ΠΟΠ Ρε; νοπι[ίαπι ναοικίῖοπε, ΠΟΠ πιμ]ίαε [- 

οἰἰοηῖς υ[α, πο ἀεπίᾳπο νελεπιεπ!ίί α]]α οογροχῖδ οοπ-- 

πΠοἰΙοῖιο απ οογροχῖθ ΔΙογαίΙοπθ. [ου παππᾳαο πιοίδας 
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ΚΑΙ Γά4ΠΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΥΤΟΣΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑάΤΙ. Ἅῥἀπη 

Εά. Οἶνατι, Χ. [5δ. 54.1 Εά. Βα[. Ὑ. (949.) 
ἁπάσαις, ὅταν ἄνευ τροφῆς γίνωνται, κοταλύέεσθαι πέφυκεν 

ᾖᾗ δύναμις, ἄν τε ὑγιαίνωσιν ἄν τὲ νοσῶσιν οἱ ἄνθρωπου. 
πεφρόντικε ὃ᾽ αεὶ µεγάλως ὁ “Ιπποκράτης τοῦ φυλάετειν 

ἐθῥωμένην τὴν τὸ «ζῶα . διοικοῦσαν δύναμιν. ἐάν τε οὖν 

κατὼ τὸν ἑνικὸν ἀριθμὸν εἴπωμεν δύναμιν ἄν τε κατὼ τὸν 
πληθυντικὸν δυνάμεις οὐ διοίσει.. καὶ τοῦτο κατα τὸ περὶ 

πῆς τροφῆς αὐτὸς εἶπε, δύναμις µία καὶ οἱ µία, κατὰ μὲν 
τὸ γένος δηλονόιε ἐμφαίνων μίαν εἶναι τὴν δύναμιν, ἰδέας 
δὲ πλείους ἔχειν. 

. ; 

ε. 

[54] Ὅκου ἂν τροφὴ παρὰ φύσιν πλείων εἰσέλθη, τοῦτο 
νόσον ποιέει, δήλοι δὲ καὶ ἡ ἴησις. 

Ο καθ ἕτερον ἀφορισμὸν ἔφη καθόλου, τοῦτο νῦν ἐφ 
ἑνὸς εἴδους διδάσκει. καθόλου μὲν γάρ ἐστιν ὁ τοιοῦτος 
λόγος, οὐ πλησμονὴ, οὐ λιμὸς, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἀγαθὸν 

- ” / τι ” - ἤ 

ὅ τι ἂν μᾶλλον τῆς φύσεως Π. ὁ δὲ νῦν ἡμῖν προκείµενος 
. 

οπιπήρας, απ οἶίτα οἴραπι Παπ, νίτες ἁπ[ο]νί αοοῖα(ε: 

ἄνε [αμὶ ν]νεπί, νε αερτοίεηϊ Ποπηίμςς,. ΑΙ νετο Ηϊρ- 

Ροοταίες πιοάεγα(γίοεπι ἀπιπιαΙαπι. γῖπι ααἲ Ῥοίεη[ίαπι Ῥοι- 

Ρείιιο {που πασπορεγο Πιάμ], Θθἶνε Τρία [Πησια]ατί ηιι-- 

Ώιεχο απὶί Ρροίεηπίῖαπι [νε Ρ]ήγα]Ι ν]γο ἀῑπειίπημς μη μΙΙ 

τει] επί, Αίφιπε 14 Ι1ργο 4ε αἰῑπιεπίο αρίε ἀἰσεβραί, νἱ ααἲ 

Ῥοϊεηίῖα πα εἲ Ποπ Πας ππαπα α]άσπι 6εµετε ροίεπῖαπι 

εί[ε 6αππαιιε Ρ]αγες Ἠαβογε Γρεσίεδ. 

ΧΥΠ. 

Όδι οἶδις γταειεγ παίµγαπι εορίο[ῄον ἴἵπρεως [μετίε, τὰ 

ππογύ πι εγεαῖ, φμοᾷ εἰ ργοαᾶϊῖε [απαιίο. 

Οτο αίετο ἵπ αρλονί[πιο ππϊνετίαΙίεν ργοϊυ]ε, 1ά 

Ώπηο Ιπ επα [ρεοῖε ἀοσεῖ. [Ὀπινετ[α]]5 οπῖπα ε[ Ἠὶο [εχ- 

ππο: ποπ [απειας, ΠΟ Γαπιεςς πεφιε αἰὶμά φμἰάφμαπα φιιοά 

παέμγας πποάμπι επσε[]εγίε, ὂοπµππε . ΔΙ ῬΡναείεηδ πό 



476 ο ΠΠΠΟΚΡάΤΟΣΣ αΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Έά. Οµαπ. ΤΧ., [5δι.] Εά. Βα[. . (939.) 
ἀφορισμὸς ὑπὲρ ἑνὸς ἀποφαίνεται πράγματος, τῆς πλησμυ- 
Φῆο. ἡ γὰρ πλείων τροφὴ τῆς τοῦ σώματος φύσεως ὀνομά- 

ζεται πλησμονή. πρὸς τὶ μὲν οὖν ἀξὶ τὸ πλέον, αλλ ἕν γε 

τοῖς ἡμετέροις σώμασό διττὀν' ἓν. μὲν ὡς πρὺς τὴν τῶν 
ἀγγείων εὐρυχωρίαν, ἕτερον δὲ ὡς πρὸς τὴν διοικοῦσαν 
ἡμᾶς φύσιν. «ὑπὲρ οὗ νῦν ΕΡΑΜΗ ἡμᾶς ὁ “Ιπποκράτης 
ἔφη τὴν πλείονα τροφὴν εἶναι παρὰ φύσιν, ἵνα μήτε τοὺς 
ἐμπεπλησμένους εἰς τοσοῦτὸν σιτίων ὡς διατετάσθαι τὴν 
γαστέρα, πάντως ὑπολαμβάνομεν ἐκ τούτου βλαβήσεσθαι, 

μήτε τοὺς ἐνδεὲς ἔχοντας αὐτῆς τὸ κύτος, ὀλίγα δὲ προσε- 

φηνέχθαι καὶ πάντως πέψαι καλώς αὐτά. καὶ γὰρ τοὺς 

προτέρους ἐγχωρεῖ πέψαυ τὰ πἐεπληρωκότα τὴν κοιλίαν, εὲ 

ῥωμην αὐτὴν ἡᾗ φύσις έχει καὶ τοὺς δέυιέρους ἀπεπτῆσαι, 

ὃν ἀθῥωστίαν καὶ μάλισθ᾽ ὅταν εὔπεπτα μὲν οἱ πρότερου, 

ὁύσπεπτα ὃ᾽ οἱ δεύτεροι τὰ σιτία προσενηνεγµένοι τύχωσιν. 
οὕτω δὲ καπὶ τῆς αναδοθείσης τροφῆς ἡ αἱματοῦσα δύνα- 

µις ἀνάλογον τῇ πἐπτούσῃ. κατὼ τὴν γαστέρα ποτὲ μὲν 

αρ]ιοτίπιας ἆο ππα τε, [οἶ]ϊσοί [αἰ]θίαίε, ρτοπιποϊαΐ, «ορίο- 

Που Παιϊάεπι αἴιαπι Ῥτο οοτροσῖδ παίυτα οἶθας α[Παπιίας [α- 

Εείας ερρε]]αίαγ.  Οποά Ισίίπγ οορίοβμ. ει, 1ά Γεπιρετ αἆ 

α]αιίά ἀῑοιίατ. Ὑεγμ 1 οορίοβις πο π οογροτίρας 

ἀαρίεκ οϐ: πα ρτομί αἆ να[οτααι οαραοἱαίεπι, α[θγηπα 

Ῥτουϊ αἆ παἰαγαπι πο ριρεγπαπίεπι τε[εγίαχ. Ώε Ρο[ί- 

1016 ἨΙΠΟ ἩΟ08 ἀ4οσεΠθ ΠΗἱρροοταίε οορίοβις απιεηίπι 

ΡΥ86ΙΟΥ παἰαγαπή ο[]ο ῥτοπιποϊανΙΐτ, πθ «ος αι ἰαπίαπι οἶ- 

Ῥοταπι οορίαπι Ἱπριτριίαταπί, αἲ 1ρ[ίδ νεπίεν ἀῑβεπάαίας, 

4ο 1πάο ΟΠΙΜΙΠΟ Ιαε[οπεπΙ Ρεγοερίιτο απἲ ϱο5 φπ{ρις αἆ 

νοπιτῖς εχρ]επάαπι οαραοἰίαίεπι οἱϱῖ αῑαιῖᾷ ἀθεί[ί, Ραποα 

α[Παπιβῇε εαφαθ Ῥει] ΟΠΙΠΙΠΟ οοποοοίιχγο αγυγεπιΙγ, 

Ἐλοπῖπι Ρτγίοχες οἶρατία νεηίγίομ]μπι Ἱπιρ]εηίϊ4 ϱΟΠορ(εΓθ 

οοπἡηςῖί, Π 1ρ[ο παϊίαγας χοθογο ρο]εαπί; ρο[ϊεγίοτο οἨ 

ἀπιροο]]Ηαίοπη οοΠοο(ΙεΓ Ποπ ρο[ε, απ πιακίπιο πα 

11]{ αιΙάσπι οἶρον σοηοοσίι {ασί]ε5, 3 νεγο ουποοσία ἁί[- 

Ποι]ες α[Γαπ[εγ]ηῖ. Φίο νετο οἱ ἵπ αἰπιεπίί ἀἰ[κεϊιραίίοπο 

Γαοι]ίας. [απρι]ῇοα οοοίγ]οὶ νεμίρεμ. {αομμίαΙΙ Ρτοροσίοπε 
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ΚάΙ Τά 4ΗΝΟΣ ΕΊΣ ΑΤΤΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜαΑΤΗ. ῥ4π] 

Εὰ. Οµαν:, ΣΧ. [54.55.] ' Ἐά. Βα[. Υ. (2399) 
ὑπ) αρῥωστίᾳ, οὐκ ἀλλοιώσευ τὸν εἰς τὰς φλέβας ἀναδο- 

θέντα χυμὸν, κάν εἰ σύμμετρος εἶναι δοκεῖ, ποτὲ δὲ τὸν 

τούτου πολλαπλασιὀν ἑτοίμως αἵματωσει, διά τὲ τὴν ἑαυτῆς 

ῥωώμην καὶ τὴν ἐπιτηδειύτητα τοῦ χυμοῦ.  κατὼ δὲ τὸν αὐ- 

τὸν τρόπον καὶ ἡ τρίτη τροφὴ, ἤνπερ δὴ καὶ κυριώτατά 

λέγομεν τροφὴν, ἡ προστιθεμένη αοῖς τοῦ ζώωυ µορίοις, ὡς 
πρὸς τὴν ὀύναμό, -Πεου πλείων΄ ἡ οὐ πλείων εἶναι λόήνες 

ται, καὶ ἥτοι πεφ θήσεταυ καλῶς καὶ μή: Ἠ οὔ. καὶ κατὰ 

τοῦτο  ἤτὸι κρατηθήσεται πρὸς ̓ αὐτῶν ἢ μὴ κρατουµένη 

διαφθαρήσεταυ καὶ νύσον ηθών όὰ μία μὲν οὖν ἐξήγήσις 

αὕτη τὸ πλέον ας πρὸς τὴν διοικοῦσαν δύναμιν τὰ ζώα 
ἀκουόντων ἡμῶν. ἑτέρα δὲ τὸ κατὼ ποιότητα παρὰ φύσιν 
ἀληθὴς καὶ αὕτη. τρέφεται γὰρ ἕκαστον 'µόριον ἐξ οἰκείας 

αὐτῷ εροφῇς, ἣν ὀρθῶς ἂν εἴποιμεν εἶναι κατὰ φύσιν ἑαυτῷι 
ἐὰν οὖν ποτε εἰς αυτὸ παραγίνηταυ χυμός. τίς, ορ [65] 

μὲν µορίῳ κατὰ φίσιν, ἄλλότριος δὲ καὶ ή φύσιν ἐκεί- 

ᾧ; ᾿μοχθηρὸν μὲν τὸ τοιοῦτον, οὐ μὴν πάντως γε καὶ νό- 

τε[ροπάεπς, Ιπίεγάσπι οὗ Ιπιροςϊ]]αίεπα, ἨΠΠΟΥΕΠΙ αἆ νο- 

πας ιερά έαπι΄ αἰἰεταρίε, οἰἰαίι σοπιπΠοάσταίας [Τε νἰ- 

ἀεαίατ; ἀπιοτά μπι οοπποἀεγαῖο πιι]ῖό οορίο[ογεία Ρτοπιίθ 

Ἱπ [απσαῖπεπα ἱγαπσππίαρίε, ἰαπι Ρτορίεγ Ρτορτίαπα Ίρβαφ 

τοβρσ πι Ρτορίεγ Ἰάοπεαπι ἨΗπιογί παϊιταπη, ΄ Ἐοάεπι 

Ῥ]απε πιοᾷο Γεγπση είῖαπα απιεπίπα, Ύαοᾷ Ρτοξεοίο πιᾶ- 

κἴπιο Ρτοργίαπι αλἰπιθπίάπι ἀἰοίπιας, ααοᾶ απίπιαη{ἶς ραι- 

Ρις αρροπῖΐαν, Ῥτο παϊυταό ν]τίρας απί οορίο[αθ απ 

Ῥατεῖις ἀῑοείαχ 1ρ[ΙπΊ(Πε αιῖ Ῥέ]]ε οοποοφιείατ εἰ αἱθί αιιέ 

πού; αἴφιε Ἱία αἲξ  παίιγα νἰποθιαγ αιἲ παἰηίπιο ενἰσίπς 

οογτιπηρείαχ ΤΠΟΥΡΗΠΊ(Ιο ογθαΡῃ,  Όπα Ἱρβίίατ αρμογί[πιῖ 

Ἱρία ε[ι εκροβεῖο Ύπα Πο οορίοβογεπι΄ οἴδααι αἲ {αού]ία- 

ἴεπα απ]πιαπαπα΄ πιοδεταἰτῖσεπι τε]αίίοηπε Ἱπίε]]{ρίπιας. Α|- 

ἵενα Πέ αμα οἶρας απα]ίαίε Ρρταείος παϊατα(α εΠ, νογα εὲ 

1ρία. ᾿ΑΠίεγ΄ επ] 4Μασεφπε ρατς οχ {απϊ]αγί ΠΡΙ αλπεπίο, 

ᾳυοά ΤΙ γεείε Γεοιάιπι παϊαγαπα ε[[ο ἀῑκετίπιας, ΄Παφαθ 

{ απίς Ἠμπιογ Ππιετάμπι αἆ εαπι αερεᾷαῖ,. απά αἰιετί α- 

ἄεπι ρα {8 Γεοιπάαπι παίυταπα, [εᾖ Παῖο αεπιας οί Ρταε- 

{στ ἠαἰχαια, πια]σι ἀίάθπι Ἠοο οχΙ[ξ, Ἠοι ἴ8ιΠΘΙ Πδ- 
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Κὰά, Οἶναγε, ΙΧ, [25. ] : 84, Ρα[. Υ. (219, 240.) 
σος «ἀκολουθήσει, βθαχείας αὐιῷ ὑπαρχοέσης ποσύτητθς. 

ὕπου γὰρ οὐδὲ τὰ διαφθείρειν ἡμῶν. τὸ, σώμα δυνάµενα 
φάρμάκα, μµανδραγόρας καὶ µήκων,. κώνειον, ὄνευ ποσότητος 

οἷά, τὲ βλάπτειν. ἐστὶν, ᾖ ποὺ γε τοιοῦτος χυμὸς, ὃς, πρὸς 

τῷ μὴ διαφθείρέιν. ἔτι καὶ τρέφειν. ἕτερα μύρια δύνανταν. 

τὴν αρχὴν γὰρ οὐκ ἂν (940) ὠνόμασε τρυφὴν αὐτὸν, εἰ μὴ 
. - ή «/ , στ , ι 8 

τοιὐῦτος ἡἠν.. ὥσπερ. οὖν εἰ πνεύματος μέν τι βραχὺ δια 
. ω , ’ Β . , » 

τοῦ. στομάχου κατενεχθὲν εἰς τὴν }αστέρα τύχοι, τῆς δὲ 
, ς , ’ . μ 

πινοµένης ὑγρότητος ὀλίγιστον μὲν εἰς τὸν πνεύμονα. δια 
τῆς τραχείας αρτηρίας, «οὔιτ ἂν ἡ γαστὴρ, ὅσον ἐπὶ τούτῳ 

νοσήση, οὔτε ὅ. πνεύµων οὕτως έχει καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τὰ 

λοιπὰ μόρια τροφῆς. καὶ μὲν δὴ. καὶ τρίτη τις ἐξήχησις 

εἴρηται πρός τινων. ἀκούειν ἡμᾶς αξιούντων τὸ παρὰ φύσιν 
3 Π ” ’ . « ΄ [. ΕΠ 3 “” π 

ἀντὶ τοῦ µεγάλως καὶ ὑπερβαλλύντως, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἷ- 
πι) Ἀ Γ ) « Π ” [ -” 

εν ὕκου ἄν τροφή. πλείων ὑπερβαλλόντως εἰσέλθῃ. τοῦτο 
- ) Ν ᾿ « ’ - 

γόαον ποιεῖ. τὴν }ὰρ ὀλίγον ὑπερβάλλουσαν. τοῦ συμμέτρου 
πο) δ ” ας. νε Π νε ο β 

µηδέπω ὀυνασθᾶν νοσον ποιεῖν, αλλ ἔτν φυλαττὲιν τὸ σώμα 

, Ἱ τν Ἱ ἳ 

οε[[αγ]ο Γεηείας Πιο" Ὀςδ, απ΄ οχίρια. Ροσίῖο {αοσ]1, 

Ομ 4π. οηἵ πεϊθαιπεπία Ἴαθο ΄ΠΙΒΠάΤαΡΟΥΒ, Ῥαρανεγ αἲ- 

ᾳµε οἰσμία, αἴιαε οὐΓριι ποβγα οΟΓΓΗΠΙΡΕΤε Ρο! οἵ- 

γα οίαπΠίαίεσι. οῬ]αεάετο ποφαεαπΕ, ππμ]ίο ππας Ἠη]15- 

οεπιοςἱ Ἠππιος α αἱ ρεαοίεν 14 αποά πο οργγηππραί, 418 

εἰίαπι ρατίεθ αἰθγε ροϊε[; α[οφπῖα ποια αἰἰπιομίανη Τρία 

Ρον μη] Πα νοσβ[εί, . πΙΠ ἰαἱἱ εἰΓει {[αομ]ίαίε ῥρναθά1μδ, 

Οπεπιαάπιο μπα ου πα Π οαἰὰ εκίραπι Πρίνας ρθ6ς. ρ]απα 

ἑπ. γεμΙτίο]ααν ἀε]αίμα Γαοτί αιἲ εροί Παπονῖ ραασή]- 

Ἰμι ἵπ ρΙπιοπεπι ρε α[ρεταπι ατἰογίαΠι 4εεχγανρηί, θα 

νομτ]οι]19 ργορίεγοα, πθφις ΡΙΙΠΙο αθρτοίαΕἰί; [ο 4ποαθ 

[ο νο Ἰαῦεί 1 αἰαγμ) ραταπ αλἰπιθηίους, ναΠ1..Νετο εξ 

Γονίῖα φπαθάαπι ᾱ- ποπ] Ἱπνοσία ο ἱπίετργοία[ῖο ποῦ 

Ρναθίει ἨΦΙΗΥΕΙΗ ΡΤΟ ΠΙΑΡΠΟΡΕΥΟ. 4ο Π1ρΥΑ. ΠΙΟΔΗΠΙ αρςἶ- 

Ῥογο ΠπρθγαπΙ μις, «ο [ Πα ἀἰκτει:  [δί οορἰο[ον εἶδις 

εχ/[µρεγαµίεγ ἵπρ εις. [ωεγίεν ἰὰ ποτό «γεαῖι. ΊΙ. οἱ 

Ρα α{απη οοπηπποετα[Ιοποπα οκ[αρεναί., Ἠμηο πο θαπι Ποι-- 

ἀ σα. «γεαχγε, [εἆ πίτα [αμα] Ἰαμιαίπεπαι οοἵ{ρας ευ], 
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Εὰ. ματι, ΙΧ, [55.] τς Εά. Βαΐ Υ. (5199) 
κατά γε τῆς ὑγιείας πλάτος, ἀληθὲς μὲν οὖν καὶ τοῦτο" 

Ἰρὴ γὰρ τὴν μέλλουσαν ἑργάσασθαι νύόον τροφὴν, οὐ µι- 

κρῷ τινι τῆς ἀκριβοῦς συμμετρίας ὑπερέχειν. αλλ οὐ 
ἔστιν ἔθος τούτου ἕνεκα διορίζξεσθαι τὸν λόγον. εἰώθασι 
γὰρ αὐτὸ μόνον ἀποφαίνεσθαι τὸ γένος, ἔγκαύσιν ἡ φύξεν 
ἢ κόπον, ἀπεψίαν τε καὶ φθορὰν χυμῶν, ὕσα ἵτ ἄλλα τοιαῦ- 

τα” νοσοποιεῖν φάσκοντες, ὡς ἡμῶν ἑκάστῳ' τῶν εἰρημιένων. 

συνεπινοούντων αξιύλογον ποσότητα. ' κατὰ τὸν αὐτον οὖν 
τρόπον καὶ τὴν πλείονα τροφὴν ποσοποιεῖν λέγουσιν, ἄνευ 

τοῦ προσθεῖναι τὸ πολλῷ, γινωσκόντων ἡμῶν ὡς ἐὰν δρα- 

χμῆς μοῖρα μὲ τὸ πλεῖον }ἡ τοῦ συμμέτρου νόσον οὐδέπω. 

δύναται καξασχευάξειν, ἀλλὰ πολλαπλασιαξομένη τε καὶ 

αὕτῃ ποτε ποιήσει νόσον. ἐκ γὰρ τοῦ γένους ἐσιτὶ µία τῶν 

κατεργαδομέγων αὐτίων τὰς νόσους. κατὰ ταῦτα μὲν οὖν ἡ 

τρίτη τῶν ἐξηγήσέων, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα οληθής ἐστι, πε- 

ϱιεργοτέρα µοι δοκεῖ τοῦ τῶν παλαιών ἔθους ὑπάρχειν 

μετα καὶ τοῦ βιαίως ἐξηγήσασθαι τῆς παρὰ φίσιν φωνῆς 

νεγα απἱᾷθπι Ἠαεο ει [επίισμίῖα. ΟΙ παπιᾳπε πιογρηπι 

Γαοίανιι εχοι [ίαση οοποεγαίΙοηεπι ποή εχῖσπα αΠαάαπι 

Ρογίίοπε εχοε(αῖ οροσίεί,. Ύεταπι Ῥη]άς γεῖ ρτα[ῖα πιεὰϊ-- 

ος εσπ[αειαἆάο ΄Πομ. εί ογαίίοπεπα ἀἰβιησαεπά]. Οοπίμε- 

γεγαπῖ επῖπι ἀρίααι [οἰάπα 6εΠιιδ ΠποΡΡΙ οαΠ[απη Ρτομαῃ-- 

οἵατε, αἱ αεβαπι, Πίσας, {αΠραίίοπεΠχ, ογαδίαίεπι, Ἠππο-- 

γα οογγυρίε]άαπι εἴ ᾳπαεσουπαιε Ἠη]αςπιοάί: οείετα α[μτ- 

ΠηΒΠ[Ε6 ΠΊΟΥΡος {ασετε, ποβθῖς [οι]εεί ἵπ 4ποφαε ού 

Ἱπβσπεπι απαπΠαίοιπ Γανααά[εηδης,:΄ Εοάεπι 1β1ίαν πιοὰο 

ααϊ εορίο[ογειη οἴθαπι ΠΙΟΥΡΙΙΙ [ασςγε ἀῑοιΠί, ΠΥΠΙΤο Ποῃ. 

αἀ]τοῖιέ. Νορῖς Πηποτε[οῖςς {ἴ ααϊπία ἀεοίπια ἀνασβιπας 

Ρατ εοπιπιοἀεταίαπι Ρογίίοπεπι εκοεβενῖ, επ ποπ οίηα 

Ρο[[ε πιογβΗπη εκ[τενες νεταπι Π εαφείπ πιι]ηρ]οεών, 

1ΠΤΕΥάΠΙ εἴίαπι ποτά πι ε[]οῖαίι,.  Όε σεπετε Παᾳπ]άεπι σαι]-- 

Γανααι πιοτρος ΡτουγθαΗ(Ίαπα ππα ει, Ηϊ Ιβίαν "ἑογιία 

ΙΠεγρτεία[ῇο, εἰ απάπι πιαχίαιε νετὰ εχῖθιε, πλ! ἵαπιει 

νείεέαπι Πμετρτεϊαπάΐ σοη[αειμάἶπε ᾿αοεμτα[ῖου ε[[ε νιἀάὲ- 

πχ, ομπι 6ο φασᾶ νΙὀἸεπίῖας νουῖ Ργαθίεν παίασαπι [σαι- 
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μία ἴκ, [25. 56. ] Εὰ. Ῥαῦ, γ. (510.) 
σημαινόµενον. .. ἡ ὃ ἐπὶ τέλὲν τοῦ ἀφοριομοῦ πφοσχε-- 

θαμήένη λέξις, ἐνθὰ φποὶ, δηλοῖ, δὲ ο ησις,. ἄμεινον ἂν 

εἶχε μετὰ τοῦ. κα τὀυιδέσµου }εγθαμµένη κατὼ τόνδε πὸν. 

τῤόπὀν». δηλοῖ δὲ καὶ ἡ, ἔησις. οὐ «}ὰρ δη µόνον γε ζηαιῷ. 

ὀηλοῖ. τὸ εν. εθοφὴν, ένθα ἂν εἰσέλθῃην πλείω. νόσρποιεῖν, 

αλλὼ καὶ ἡ Ἐοῦ πράγματος φέσις συνενδείκνυνται συνέπιυ--. 

μαρτυρούσης., αὐπῇ οί «Ἔης. ἰάσεως... ἐν ἁπάσαις γὰρ. ταῖς. 

τέχναιθ. τοῖς καλῶς. ἐπιγρουμένοις καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ἐκβασέως. 
µαβτυρία . προσέρχεται.... τίς. οὖν ἐστιν. αὕτη. κατὰ τὸν. πῤοτι 
κἐίμενον λόγον α΄... ἐπὶ πὺῖο. κένώσεδιν: ἴασις τῶν λυποήνζῖωνε 

χυμῶν, ἥν. τινα καὶ. Π{ρόψιλος. ἐν. τῇ. τρυχρόνῳ κάλουμένη 

σημειώσει. παρέλαβεν. .:εἰ γάρ τις ἐσθίων. μὲν πλείω. κῶν. 

σὐνήθων, του ὃ᾽ μέσα. ταῖς ἐμπροσθεν  Ἠ ἑλάσσω γυµναξό--, 

µιενος, βαρυνθείη :τδ.. τὸ [156] σώμα «καὶ σὺν ἐρεύθει καὶ 
ὄγκῳ τῶν φλεβών ἄρξηται πυρέτέξιν οὐκ ἂν, αλόγως τις, 

αὐτὰν. ὑπὸ πλήθους «νοσῇσαι νοµίζη.. εἰ τοίνυν καὶ κένωτ 

θεῖο. «ὠφεληθείη,..βιβαίωσις καὶ ιπαραχρῆμα τῆς περὶ τοῦ. 

πλήθους γενήσεται δόξης, «Ὀάρσος τε πρὸς τὸ πᾶλιν ἐπὶ 

βοαίπα  οχρ]οεῖ,. Οὐάρ απίοιι. νότψα, ἵπ. αρλονϊαῖ, πε 

αα [ερ πάς, δὲ αἲίς ἐπάίσαι αμίεπι [απαιίος. Ἠχε]μαβ. Ἰια-- 

Ῥεταί. οι οοἠ]αποίίοηε εἳ οο[οι1ρί116. ου πιοάο: ἰπάίοαξ 

αμίεπα ἐἰ [αμαιῖο.. Νόπ επῖπα. φπο(1θ9 ορια ρταείει Ἠθίι--, 

χ8Ιη΄ οορίο[ιος ἀπβόβιας Γιεν, ἀρ[ὺαι ΠοΡΡ πι «/6αΓς [οία 

Ργοδ(! [απα[ίο, [εά εἰ [απ τεὶ µαίυτα Ἰπάϊσαί, πα ὁρ 

αἀ(Πρα]απίο παίοµθ.; Ναι ᾳμαθ, οπη ας 1 αγιρας τεςίο 

οοπ{Εἰτία. Γαπί, 15 Ιθἰἶαί α΄ ογεηία  Γε[πιοπίαπα αοσθάΠ{. 

Οποὐιαμα΄ ἀδίίαν. ες 1, ρεας[οη!1. ογαΙοπεῖ εα αἴιαα ιοχ]οττ΄ 

ται ΠΟΥ άΠΙ. γασπαίΙοµ65. [οαιίμτ. [αμαίίο, αοά.. οἰἶαπα 

τε[πίοπίαπι. Ηονορμί]ας. ἵπ ΠΕΠΡΟΥΘα ρΙβεαιἶοηο γο- 

οαἱα αἰαηβί, δἱ φπἱδ επἰΠι οορίοβογα, 4παπι ϱχο. οοῦ [μο-., 

ἰμάίπθ οοιιεάετέ, αεπαδ1]Ι απίουα.ρτίοσίραν αἱ. είσαι 

Ραυοίοτί πἰαίάν  εκετοἰίο; εἰ οογριι ϱγαναχί ας ορρα η: [6 

ιἱαι. εἳ ου πι [ασ δί χάρογο ϱοἱ ναΠαΓιΠι {ποσο Γεργ]οίίανς, 

1ποῖρίαί, ποια οἶίγα. γαἰἰοηεΠι ΟΠ1ΗΕΒ ἁμαπι οὗ ρ]οπί ας ήθη: 

{ερχ]οιίαίε. οχκἰ[Ημιανεγ]έ, ΙΘἱ ἀβιίαχ ογασαί 15 Ἰανείαχ;, 

αιἱαα Ρε μλαπε; εἰἶαπη: αςοοί]οί, ορϊπιομᾶ ἀθ Ρε άίπς, οοΏ- 
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Ε4, ΟμΔεί, ΤΝ. Γὅ6.] Εά. Βα», . (510. ) 
τῶν αὐτῶν παραγενήσεται ὠσαύτως πενώσας, μὴ περιμεί- 

φοντας τὴν τῶν ἐμπειρικῶν τήρησιν, ἣν αυτοὶ τών πλειστά- 
κις ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ὡσαύτως ἀποβαινόντων εἶναί φασιν. 

ἴσως μὲν οὖν καὶ προσέκειτο κατὰ τὸν αφορισμὸν ὃὁ καί 
σύνδεσμος, εἶιά τις ὡς περιττὸν αφεῖλεν αὐτόν. ἴσως δὲ 

καὶ ἐξ αἀρχῆς αὐτὸς ὁ /πποκράιης ἁπλῶς ἔγραψε χωρὶς τοῦ 
καί συνδέσμου, δήλοι δὲ ἡ {ησις, ὡρ εἰ καὶ οὕτως εἰρήκει, 

τοῖς γὰρ προειρήηµένοις οὕτως ἔχουσιν ὡς εἴρηται, τουτέστι 
τροφῆς πλείονος παρὰ φύσιν ἐν τῷ σώματυ περιεχοµένης, 
ἐπειδὼν κενώσεως προσαχθείσης, ὃ κάµνων ὠφεληθείῃη, δῆ- 
λόν ἐστιν ὡς εἰς νόσον ἥκει διὰ τὸ πλήθος τῆς τροφῆς. ὅτι 

δὲ κένωσιν μὲν ἁπλῶς είωθε λέγειν ὁ “Ιπποκράτης, ὅταν 

ὁμοτίμως ἅπαντες οἳ χυμοὶ κενῶνταυ, κάθαρσιν δὲ ὅταν οἳ 

μοιδαοὶ. κατὰ ποιότητα, μεμνῆσθαι χρὴ, καὶ ὅτι ἡᾗ νῦν 

ἴασις ὑπὸ κενώσέως, οὐ καθάρσεώς ἐστι }ενοµένη µαρτυ- 

ρεῖ τῇ περὶ τοῦ πλήθους δύξη. κένωσις ὃ᾽ ὁμοτίμως ἁπάν- 

των τῶν χυμῶν ἡᾗ μὲν ακριβεστάτη διὰ φλεβοτομίας ἐστὶν 

Ἠγπιαίῖο, αἴηπε Ἱπ ρο[εταπα 1η Ιδάεπι Ππ]ίες αἀθτῖί να- 

οπαπάϊ Πάμοία, ποιπ εχρεοίαία επιρἰχίοοσαἸι ορ[εγνα[ῖοπε, 

ᾳ παπι 1ρΡᾷ Ἰαοίαπε εογαπι ο[[ ᾳπαθ. [περηπιο {π 1δάεαι 

εοᾷεπι πιοᾶο οοπ[{ρεγιπί. Ὑεγιπι αἀα ία Γοτία[ις ἵπ αρΡΠο- 

1{Πιο {μοταί εἰ οορυ]α, φπαπι ροβεα ἵαπιφιαπι [αρεγνασα- 

πθαπι αἰῑηαῖς Για, Ἐοτία[ῃ απίεπα εἰ 1ρ[ο Ἡϊρροογαίος 
αὉ 1ΠΙΠο αΡ[ο]αίε οἵτα ει οου]αποίίοπεπα [οτ1ρΠί, παίςαι 

αμίεπι [απαιίος ἃο [ ία ἀῑκΙΠεί: ΡγαεάϊοίΙ επίπι Ιία [6 
Ἠαρεπίῖρας, τα ἀῑοίαπι ει, οορΙο[ῄοχθ. οἴρο: Ρταείετ παίι-- 

ΤαΠΙ 1Ιπ ΟΟΓΡΟΤΘ οοµίεηίο», αδῖ ναομαίίοηΏε αθΗΙΡίία αερτο- 

{ως Ἰαναριίαν, εαπι 1 πιοτβιπ οϱ οἱρί οορίαπι Ιποιαί[Πε 

οοη[αΡΙί. Οιοά απίεπι Ηϊρροογαίεδ ναομαΙοπεπ αΡ[ο]αίε 

Ῥτοπιποίαγο οοη[αογετίΕ, 4πμπι αεηαΒβΙΠίες ΟΙΠΠΕΡ ἨάΠ1ο-- 

γε ναομαβίΏσ, Ῥάγραίοπεπι αὐίεα απμπι αιαΠίαίε ῥρες- 

εαηίες εἰ ργανί εἀιοιπέας, πιεπιϊπ][]ε οροσέεί, ᾳαοᾶφιαε 

{απαίῖοι, ἆε απα παπο αθίίαν, Υαοπαϊἴίοπε, ΠΟΠ ΡΙΥΡραίοΠε 

οεἰευιναία ορίη]οπεπι 4ε ρ]επ]πάΙπε οοπΏγηιαί, απ νογο 

αεηιιαΡ1]15 ΟΠΥΠΤΗΠΗ Ἰμπιογαπῃ ναομαΠο, 4παε εκ α1[ΠΗ[παια 

ε{, νεµαε [εοίῖοπε Πἲ, Ἡμῖο ααίεπι ΡΤοχΏπα, απεπιαάπ]ο-- 

ον Π, Η Ἰι 6ΑΙΕΝΠΡ ΤΟΜΟ Ἁγ[Ιε 
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ἐγγὺς ὃ᾽ αὐτῆς ἤ τε ἀποσχαζομένων τῶν σφυρών» ὥσπερ 

ἡμῖν εὔθισται, καὶ ᾗ διὰ γυμνασίων ἢ τρίψέων ἡ λουτρῶν 
καὶ προσέτι κατὰ συμβεβηκὸς ᾖᾗ διὰ ασιτίας. κατὰ συμ- 

βεβηκὸς δ᾽ εἶπον, ὕτι μὴ δι ἑαυτῆς ἡ ἁἀσιτία κενοῖ, καθά- 

περ ἕκασιον τῶν προειρήµένων. αἆλλ ἡ μὲν κένωσις γίνε- 
ται τῷ φυσικῷ τρόπῳ τῆς διαπνοῆς, μηδεμιᾶς δὲ ἀντὶ τῶν 

κπενωθένεων εἰσενεχθείσης τροφῇΏς, ἐναργῶςο τηνικαῦτα φαί- 

(νέται ἡᾗ πρότερον λανθάνουσα. ταυτὶ μὲν οὖν αὐτάρκη πρός 

γε τὴν ἐξήγησιν τοῦ αφορισμοῦ. ὕὅστις δὲ βούλεται' τὸν 
περὶ πλήθους λόγον ακριβώς ἀναλέξασθαι, βιβλίον ἔχει γέ-- 

γθαμμένον ὑφ ἡμῶν ἓν ὕλον, ὃ δὴ καὶ περὶ πλήθους ἐπι- 

γέγραπταν. νυνὶ ὃ᾽ ἀρκεῖ τό γε τοσοῦτον ἔτι προσθεῖναυ 
τοῖς εἰρήμένοις, ὡς ἄρξασθαι μὲν δύναται τὸ προς τὴν δύ- 

ναµιν πλῆθος, ἄνευ τοῦ διεφθάρθαι, μεῖναι ὃ᾽ οὐ δύναταυ 

χρησιόν. ανάγκη γὰρ πᾶσα µεταβάλλειν αὐτὸ κατα ποιό- 

τητα, διαφθείρεσθαι τοῦ χρόνου προϊόντος ἀλλὰ κἂν τοῦτο 

γένήταν, µέχρι τοσούτου πλῆθος αὐτὸ καλέσομεν, µέχρι περ 

ἆππι ποδίς οοπ[αείυτη εΠ, [οαν]ῇῃσα!ἶς Βί πια]]εο]ῖς; εἴ ᾳπαε 

εχετοῖ{ῖ]15 εἰ ανα ΓΓοοηίρας εἰ 4Ἡαο Ῥαϊ]πεῖ αο ἀεπῖαιε 

αααε Ιπεάῖα Ρε αοοἰἀεπς Πϊ εναουΒ!ῖο. ἛῬεν αοοϊάεῃς αἲι- 

επι ἀῑχῖ, 4ΠοΠΙΑΠΙ ΠΟΠ ῥρεγ {6 νασια! Ἰπεάία, (Πεπιαάπιο- 

ἆσπι Γαροεγίογαπι μηπππποάφαθ. ΄Ὑοεταπι παἰαναΙ ααἰάεπι 

Ρετ[ριγαἰ{οπῖδ πποὰο νασμαϊιίο ἀπϊάεπι Πί, 4παε ΠΠΙΙο ἆο- 

εεἀεηπία αἰπιεπίο ἵπ Ίοσῦπι ε]αςδ ᾳαοᾶ Γι εναοµαίαπα, απο 

{ευία πιαπΙ[εβε ἀερτε]επάτίιχ αάῑε Ργῖις Ἰαίαεγαί,.  Ἠαεο 

Ιριίαν αἆ αρμογί[αῖ εκρ]ϊοαιῖοπεπι [α[μοῖαπί. Οι νετο 

νυ]ι ἆαε ρ]ει(μάἶπε ἀῑ[ριίαίΙοπεΠῃ αοοιγαίε ΡοΙΊερεγε, Ἱπ-- 

ἱερτάπα ρταπα ππυσα Ἰαρεί α ποὺῖφ οοπ/[ογρίαπα, οαῖ Γτι-- 

19 εΠ ἆᾳ Ρ]επ]ίαάϊπο. ΊΆαπο νετο Ἠου ἴαπίμπι [αἰῖς ετ]ῖ 

Γαρεγίοτίρας αἀάιά][Πε, Ροῇο αιϊάσπι αὐίαιο οογτηρίε]α 

οερῖ[ε ρΙεπΙιαάίποια εαΠΙ 4παο αἆ νίγες τε]αίῖοπε Ππ{ε]]-- 

ειίασ: [εά πας ιυἱ1] αο Ῥεπίσπα ΡεΓΠΙάΠετΕ πεφιεαί. 

ἢαπι ΟΠΙΠΙΠΟ πεσε[ε ε[ι Ἱρ[απι Γεουπάαπῃ πα Πίαίεαι ἴγαηδ-- 

πιωϊατί εἰ Ῥῥγορτείι ἱεπιροτί οογγιπιρὶ, Ψετμπη εἰ] 

Ἰοο αοοϊᾳαξ, ἰαπιάϊα [απιθπ Ριοπίμήήμεσι αρίααι ποπιϊπαρϊ- 

' 
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ἂν ἐπὶ τῇ κένωσει τοῦ πὲριττοὺ το λοιπον ὄύνηταυ γίγνεσθαι 

χρηστόὀν. ὁποῖον γὰρ καιὼ τοὺς ὀξυνομένους οἴνους σεµβέ- 
βηκε, τοιοῦτόν τι καὶ κατὰ Ἰὴν αλλοίωσιν τοῦ αἵματος. 

ἐστι δὲ τὸ σιμβαῖνον ἐπὶ τῶν οἴνων τοιόνδε, τελέως μὲν 
ὀξεῖς γενιθέντες οὐκέτ εἰς τὴν τοῦ οἴνου φύσιν ἐπανέρ- 

γονται, βραχεῖαν δέ τινα ποιησάµενοι ῥοπὴν ὡς ὀξύνεσθαι 
μὲν, ὄξος ὃ) οιδέπω γεγονέναι, πολλοὶ πολλάκις ἀνεκτήσαντο 

τὴν πρύτέρον φύσιν. οὕτως ἔχει καπὶ τοῦ αἵματος" καὶ 
γὰρ καὶ τοῦτο μεγάλης μὲν τῆς διαφθορᾶς γενομένης 
οὐκέτ ἐπανέρχεται πρὸς τὸ κατὼ φύσιν, ἐπὶ βραχὺ δὲ 
συµβάσης, ἐπειδὰν τὸ περιετὺν ἀποκενωῦῆ τὸ κατάλοιπον 

ἀνακτᾶται τὴν ἑαυτοῦ φέσιν, καὶ δὴ καὶ καλεῖν ἔθος ἐστὶ 

τὴν τοιαύτην [57] διάθεσιν οὐ διαφθορᾶὰν, ἀλλὰ πλῆθος, 

ἐκείνης, ὡς ἔφην, μόνης ὀνομαζομένης διαφθορᾶς, ἥτις ἂν 

οὕτως αξιύλογον ἔχη τὴν τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴν, «ὡς 

μηκέθ᾽ ὑπὸ φύσεως δύνασθαυ πεττοµένης χρηστὸς γίνεσθαι 
χυμός. | 

ΩΠ6, ἄοπεο εκ [αρεγνασαπεῖ νασπαίῖοπε τεβάπυπα Ῥεπίρηιιπι 

4ο υ{1]1ε Πετῖ Ρο[α. Όποά επἶπι υἱηῖθ αοοϊἁἰῖ αςε[οεπ[ῖ- 

Ῥυφ8, ἴαιε ααϊάάαπι εἰ 1π [απραϊηϊς α)ἰεγαίῖοπε οοπ{Ιηρί{, 

Οιοά απἱεπ 1ΙΠπ ν]ηῖ 3οο]άΙῖ ἴαῑε εΠ. Ὀδι νίπα Ρ]απο 

Γαοΐα [απῖ αεῖάα, Ποη τγ[απι αἆ νυἱπῖ παϊΐιταπι τεάεμηί; 

νεγιπι β Ίενεπ ᾳπαπζαπι πημίαίΙοπεπι Γεοετῖηί, {[εά ποῃ-- 

ἁιιπι αοείαπι Πηί, εκ 198 που]ία πιη]ἰοίῖε ρτίβίπαπι παϊι-- 

τ8Ιη τεοιρεταπῖ, Βἱο Ἱπ [αηραίπο [6 τον Ἠαρει Εἰεπῖπι 

ππάσηα Ἱρβις. {αοῖα οογγαρίϊοπε, 15 ΠΟΠ αππριίας αἆ παίΐα- 

τα]ειι Πάϊαπι τεὰῖ; { νετο ραισᾶ οοη!ϊσετΙξ, ναομαῖο Γα- 

Ρεινασαπεο, γεβάααπι αἆ [παπι παϊαγαπι τεβατίατ,. ΓΕ 

{απε Ἠπ]ακδαιοςί [απρι]πίς αΠεο[ῖοπεπι ποπ οοτγηρίε]απι, 

[εὰ ΡΙεπάϊπεπι νοσατε οοπ/[Ηείαπι εἰ, ααμπι ἴ]]α, αἲ ἀῑπὶ, 

{ο]α οοτγαρίε]α πΠοπηϊπείαχ, 4.4ε ἴαπι Ἱπῃσπεπι Ἠαβεί 1Π βα- 

ἴαππ, ου Ρταείες Παϊπταπι ει, ἐνεγῇοπεπι, πί Ίπεαπα α 

παϊίμγαε «οσβοπε Ἠπαπιος αἱ] ας ἸαπαΡί]1 Πετῖ πεπεαί. 

Πλ 9 

5 
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ή 

ὤ). 
πιό Π :9ἱ ρ μὶ , -” 4 ε δ. 

Ἰῶν τρεφόντων αθβύόως καὶ ταχεως ταχειαι και αι ια- 

χωρήσιες γίνονταυ. 

Ταχέως μὲν τρέφειν ἀκουστέον εἰρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ 
τὰ μετ ὀλίγον χρόνον τῇ προσφορᾶς ευθέως τρέφοντα 

κατά γε τὴν ἑαυτῶν φύσιν. ἐξετάδεταυ δ᾽ αὕτη κατὰ γὲ 

τοὺς ἀμέμπτως ὑγιαίνοντας. ἀθρύως δὲ τὰ μετὰ τὸ ἄρξα-- 
σθαι τρέφειν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πᾶσαν τὴν ἐξ αὐτῶν τροφὴν 
δίδονται τῷ σώματι. τὰ τοιαῦτα οὖν, ὕσον ἐπὶ τοῦτο µό- 

νον τῷ τρέφειν ἀΌρόως καὶ διαχωρηθήσεται ταχέως. εἰ 
ὃ᾽ τοι δριμύτης τις αυτοῖς ἐρεθίζουσα πρὺς ἀπύκρισιν 

ἢ γλισχρότης ὑπάρχει, δι ἣν ἐπὶ πλέον κατέχεται, τὼ μὲν 
θᾶττον κατὰ τὴν διαχώρηοιν ὀρμῆσει, τὰ δὲ βραδύτερον. 

τάχισια μὲν οὖν καὶ ἀθροώτατα οἶνος τρέφει, βραδύτατα 
δὲ καὶ κατὼ βραχὺ βόειον κρέας καὶ κοχλίαυ καὶ σπύνδυλου 
Θαλάτειοι καὶ ἀκρίδες καὶ κάραβου καὶ ἀστακοὶ, καὶ συνελόντο 

ΧΥΠΙ. 

Ομαε «ο εγΕπΙ ασ οεἰεγΙίεγ αἰιωῖ, «εοΥµΠα Φμοφιε εεἶεγες 

εβογειίοιες [ιπὲ. 

Οε]εγ]ίας ααἴάεπι αἶετε αἩ 1ρ[ο ἀῑοὶ Ππίε[ῆροπάα [απί 

4ἴῑαθ Ρ8ιΙοΟ Ροβ α[ἴαπιιίοηθια ἴοπιροτα [αί]πα παϊγαπί Γααθ 

παἰυταο Υ810Π8, Τρία νεγο Ἰπ οογροβ/ριβ 1]]αε[α [αη]ίαίε 

Παθπριας εχρ]ογαηίατ.  Οοπ{ογίῖπι Υετο, 9146 ροβαααι 

ἂεγαο οοερετηπί εχ]ριιο ΤεΠΙΡΟΓΘ ἰοΐιπι εκ {ο οοτροτί αἰῖ- 

πιεπίΙπη Ἱπιρογαηϊί.  Όυμας Ἰαφπε Γαπέ ε]αδποάί, απαίς- 

Ὠμδ οοΠ{εγίΙπαι εἰ οιαπια]αΐο παϊτ{μΠί, οαίεπας οε]εγί]ίεγ εχ- 

οεΓΠΕΠΙΗΧ.΄ 9ἱ Ύὐα νετο 1ρ[5 αἁ[ί αογ]πιομ]ᾶ ᾳπαε αἆ εκ- 

ογειΙοπεπα οχοϊϊεί αμὶ Ιεπίου εχ][ίαί, απο ἀῑαίτας τεἰϊπεσῃ-- 

ἵπχς ἴ]]α ααἶάεπι οε]ετῖας αἆ εκοταιίοπεπι Ῥγοχυπηρεῖς 

Ίαεο νεγο ἰαγάϊας. Οεἰογῖπιο βίας, οἱ «οομ/[εγι[πια γἱ-- 

πσνη ας; (αγά[πιο αμίεπι εἴ ραπ]αιίπι οαγο Ῥαβι]α οἳ 
οοσµ]θαε, [ροπάγ] πιατ]ηῖ, Ἰοομβίας, οαταΡρῖ, ραπιππατῖ, οἳ πέ 
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φάναι πάντα τὰ σκληρόσαρκα τῆς αυτῆς ἐστι (344) τούτοις 

φύσεως. καὶ σκληροὶ τυροὶ καὶ τὰ τεταριχευμένα τῶν κρέων 

καὶ φαποὶ καὶ  βολβοὶ καὶ τὰ µέχρν τοῦ σκληρωθῆναι τῶν 
ὠῶν» ἀφεψημένα. ταυτὶ γὰρ πάντα μετὰ πολὺν χρόνον. τοῦ 
προσαχθῆναι τρέφει κατὼ βραχύ. σημεῖον ὃ” ἔστω σοὺ τοῦ 
τρέφειν ἤδη τὸ προσενηγμένον ἐν μὲν. τοῖς σφυγμοῖς ἡἤ τὰ 

σφοδρότης καὶ τὸ µέγέθος, ἐν δὲ ταῖς.καθ’. ὁρμὴν κινήσε- 

σιν ἡ προστιθεµένη ταῖς τεθραμµένοις ῥωώμη. ' μάλιστα 
ὃ) ἐξετάξειν αὐτὴν προσῆκον ἐπὶ τῶν ἐκλελυμένων διὰ κξ- 

φωσίν τινα αἰσθηιὴν ἢ διὰ κάµατον Ἠ: ὃν ἀσιτίαν. «ἐπὶ 

μὲν οὖν τῶν προειρηµένων ἀπάντων αἱ κατὼ τὴν }αστέρα 

διαχωρήσεις βραδεῖαυ γίνονται, τοῦτ ἔστι μετὰ πολυν τῆς 
προσφορᾶς χθόνον, ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων ταχεῖαι, μάλιστα δ' 
ἐναντίος ἁπάντων αὐτοῖς ἐστιν ὁ οἶνος ὡς εἴρηται, τάχιστα 

τρέφων, . ἐφεξῆς δ᾽ αὐτῷ κατὰ σῖοῖχον ἄλλα περὶ ὧν ἐρῶν 

πτρὠτόν γε πὲρὶ τῶν οἴνων αὐτῶν διερχόμενος. οὗ μὲν γὰρ 

ἑδατώδεις αὐτῶν ἐλαχίστην τροφὴν τῷ σώμαιυ διδόασιν. 

εἰσὶ δὲ οὗτοι λευκοὶ μὲν τὴν χρόαν, λεπιοὶ δὲ τὴν σύστα- 

{απηπιβίϊπι οοπιρτεµεπάαπι, «αεουπ(ε ἆπγα Ο8ΥΠθ ΄οοΠ- 

Βαπε, ε]αδάεπι οπι Ἰῖς πβίυτας {αηπῖ,. Δά Ἠαεο ἀατὶ οἳ-- 

{εἵ, [α]ίαε ο8ΓΠες, Ἰεπίεςδ, Ρα]Ρί εἴ ονα αμουίᾳαε Ἱπάι-- 

ταεγὶηξ οἶἶκα. Ηαεο επῖπι οπημία πιμ]ίο Ρο α[απαποίεπι 

{επιρογε ραμ]αίῖπι πυϊτ]αηῖ,  Ππάἰοίαη απίεπι ΠΡΙ Πί οἷ- 

Ῥωπι α[ζαππίαπι Ίσα. παῖτο πα ρα]ααπα φυ]άσπα γε]ε- 

πιεηίία αἱ πιαδη](πάο, Ίππι πιοίαμπα νο]απίαγίογαπα τοριχ 

ηπχ1118 Ῥρατιίραθ οοποϊΠαίαπι.  ἹΤρίαπι αμεσα Ρο πααπι 

ἀεεεί εχρ]οχαγε ἵπ 1115 αἱ ααἲ ρτορίεγ ΥαεμαΙοπεπι Π8Π- 

ἆαπι Γεπ[ρί]επι ααέ ρτορίεγ Ίαβοτεπι απί Ρτορίετ ΙπεδΙαπι 

νἰχίρας εχ[ο]α1 [απί, Ίπ ρταεάϊοί]5 ἀρίίαν οιωπ]ρας {αγάας 

βυπί Ῥεγ αἴνιπι εΧΟτΕΙΙΟΠΕΒ, Ίοο ε[ Ίοηρδο Ρο[ὶ αἰΤιπι[]ο-- 

ὭθΠι ἴΕΠΠΡΟΤΕ} 1Π οοΠΙΓαγΙ19 Υετο οε]εγες. ἸΜακιπο αὐίεπι 

οπιηίαπι 1ρῇς σίπυπα οοπἰγατίυπ ε{ὲ, οεἱεγῖπιε, μί ἀῑσ]- 

ΏΊ15, ὨμΙγΙεΠΒ. ΄ Ρο; 1ρ[µΠι Υοχο [ο οτάίπε οείεγα Γρ[ε- 

«απεπίας, ἂὲ οαπῖῦας ἀῑοίανμς Γωπη, α παπα ργίπιη 4ο ν]ηῖς 

1ρ[ίς ἀἰ[εγιεγο. Εἰεπίπι αφιοία νίμα ραιοίανα; οοσροχὶ 

ἆαπί αἨπιεπίαα, ῥαπξ απίεπι αεο οοἶογο ϱπ]άοπι, αἱρα, 
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-σιν, οἱ δὲ παχεῖς καὶ κιό- [568] ῥοὶ πολὺ μὲν πλείονα 

τὴν εροφὴν τούτων διδύασε τῷ σώματι, ἀπολείπονται δὲ 
τῶν µελάνων ἐς τοσοῦτον τροφῆς, ὅσον πλεονεκτοῦσιν εἰς 

τὸ ταχέως καὶ ἀθρόως τρέφειν. ὅσοι δὲ λευκοὶ μὲν, αλλὼ 
παχεῖς εἰσιν ἀτροφώτεροι μὲν τὀσοῦτον ὑπάρχουσιν, τροφι- 

µώτεροι δὲ τῶν λεπεῶν τε καὶ λευκῶν, αλλ οὔτε τάχεωφ 

οὔτε ἀθρόως τρέφουσιν. εἰς ὅσον δὲ ἐν τούτοις διαφέρου- 
σιν, εἰς τοσοῦτον καὶ κατὼ τὴν διαχώρησιν. οἳ μὲν γὰρ 
ὑδατώδεις κατ οὖρα διαχωροῖσι τάχιστα, διὰ τὸ φθάνειν 
τάχιστα σχεδὸν ἀναλαμβάνεσθαυ ὅλοι, τῶν ὃ᾽ ἄλλων πάν- 
των ὅσον ὑπέρχεταί τι κατὰ τὴν γαστἐρα σαφὲςᾳ, ἀνάλο-- 
γον τῷ χρύνῳ τῆς Ὀρέψεως ἔχει τὴν διαχώρησιν. οὕτω δὲ 

καπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων συµβέβηκεν. ὃ μὲν γὰρ τῆς πτι- 
σάνης χυλὸς οὐ μετὰ πολὺν χρόνον τῆς προσφορᾶς φαίνε- 
ται τρέφων, οὐ μὴν πολλὴν τροφὴν διδοὺς τῷ σώματι καὶ 
ταύτην ἐν ὀλίγῳ Ἰρόνῳ παρέχων ἀθρόαν. ὃ χόνδρος δὲ 
οὔτ ὀλίγην οὔτ ἀθρόαν, αλλ ἐν πολλῷ τὲ χρόνῳ καὶ πολ- 
λὴν Παρέχει τροφήν. ὠὡσαύτως δὲ δηλονόει προσήκει τῇ 

Γαρβαπίία νετο ἰεπηῖα. Οτα[α νετο οἳ [ινα 5 πππ]ίο 

αιἶἀεπι εορ]ο[αθ οογροτί αἰπιεηίαπι Ἱπρετηιηί, Γεὰ 1απἱο 

π]ργϊ ΙΠ οορίο[ε αἰεπάο σεάιηῖΐ, «απαπίο Ἰπ οε]ετῖίετ. 4ο 

οοπ{εγ!ῖπι αἰεπάο Ῥταεσε]]απῖ. Όμας νετο αἶρα απἶάεπα 

Γαπῖς Γεά οτα[ῖα, Ρρατγεῖις ααἶάεπι απαπ Πῖρτα, Ηβρεγα]ίας 

απίοσι (παπα {εππία εἵ αἷρα παϊγ]απί, Γεά πεφαθ εε]εγ]ίες, 

πθηιιε οοπ/{εχίῖαι αἰαπῖ.  ΟΩπαπίο νεχο ἵπ Ἠϊίοε ἀῑΠεγιαηῖ, 

{αηίο οἳ 1Ππ εκοΓείΙοΏθ,. Ααιοία ΠΦΠΙ(ΙΘ οε]εγγίπιθ Ῥος 

πγίηας οχοεγπαΠίσ, αὐία ρτορεπιοάµπι {οία οεΙεγγ]πιὲ ]- 

οἵπσαιη τορεπᾶϊ ργασποτιαΠῖ,. Ἑκ αἰῑῖφ νετο οπιπί μας 4 πα-- 

«Έππα οπῖ πιαπ]Γε[ῖίε Ῥρετ νεπίτεπι [αμ]ετί Ῥγορογ{ομα]επι 

πα(γ]]οπῖ ἐεπιροτὶ Ἰαρεί εκοτείίοπεπι. ίο εἰ ἵπ αἰῑῖς 

οπιΠΊ μις ασοϊζἀ1ῖ. ΊἈΝαπι ΡΙΙ[αΠ8ε ΟΓΕΙΠΟΥ ΠΟΠ ΠΠΜΙΙο Ροβ 

α[Παπηιίοπεπι ἴεππρογε ν]άείαχ αἱθτε, ΠΟΠ {8ππεη οορίο[απα 

οουρονῖ Ῥγαεδεί απιεηίππη Ἰάᾳμε ΡΙ0Ο ΤΕΠΙΡΟΤΕ ΟΟΠ{ΕΓ-- 

{ππη,  Α]ίοα ΨΕεΓΟ ἨθηΙΙθ ΡΟ, Ώθπε οοηΓετίΙη, [εά 

εἰ πιπ]ίο {6πιροτθ δἳ πη] πα ρταερεί αἰπιεηίππα. ΑΕ Ργο- 

{εοίο 4παε πιει {6 οοπιραταπίας μα]οσι Ἠάβεγε οοπβει- 
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συστάσει ἔχειν τὰ παραβαλλόμένα καὶ μὴ τὸ μὲν ἀκριβῶς 
εἶναι ὑγρὸν, τὸ δὲ ἄκρως Σηρόν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς πτισά- 
νης καὶ χόνδρου καὶ πάντων τῶν τοιούχων, ὕσα σκευάζουσεν 
ἐκ κέγχρων ἢ κυάµων, ἤ τινων ἄλλων καρπών, ὁμοίως ἐχέτω 
τὰ παραβαλλόμένα, «κατὼ τὸ ποιὸν τῆς συοτάσεως. ἐπὶ δὲ 

τῶν κρεῶν ἰδία μὲν ἡ σύσιασις ἑκάστου. παραβάλλεσθαυ 
δὲ αὐτὰ χρὴ κατὰ τὸ ποιὸν τῆς σκευασίας 3ἢ απτωμένων 

ἀμφοῖν ἢ ἑψημένων ὡσαύτως. ἀφαιρείσθωσαν δὲ κατὰ τὴν 

σκευασίαν καὶ οἱ δακνώδεις χυμοὶ, Μαθάπερ ἐπὶ κράµβης 
τε καὶ ὁὀσπρίων, εἰ µέλλεις ακριβῆ βάσανον αὐτῆς τῆς τρε-΄ 

φούσης οὐσίας λαβεῖν. ἡ ὃ ἀφαίρεσις τῶν. χυμών ἐκ τοῦ 

μέτατίθεσθαυ κατὼ τὴν ἔψησιν εἰς ἕτερον ὕδωρ ἐξ ἑτέρου 

γίγνεται. «ἑὼν οὖν ἅπαντα ταῦτα διορισάµενος ἐξετάσης 

ακριβως, εὐρήσεις ὅσα μὲν ὀλίγῳ χρόνῳ τρέφειν τοῦτο δέ 

ἐσίν τὸ ἀθρόως καὶ µετ ὀλίον χθόνον: τῆς προσφορᾶςν 
τοῦτο. γάρ ἐστι τὸ ταχέως, τούτων καὶ τὴν διαχώρησιν ἓν 
τάχευ γινοµένην, ὅταν γὲ ὡσαύτως έχουσιν ἀνθρώποις ὁίδο- 

ο 

εαπι οροτίεῖ, πεφαε νΙπαπι ου απάέπι εκᾳπΙΠίε Ἠπιῖ-- 

ἆμαι ε[[ε, αἰίεταπι νεγο [ωπηπιε Ποσυπα.  Ίπ ρίίαπα ἀβίίας 

εἰ. αἰίσα εἰ Ἠα]αςοεπιοάῖ  οπιηῖρα8 Παεοππααθ Ποπαίπες εκ 

πα 1 απἲ {αδῖ9 αι -αἰῖς αυἱραδάανα. {γασἰίρας ραταπῖ, «ο- 

4επι πιοάο {ὲ Ἠάρεαηί  ααε οοιπραταή αν. Γεομπάμπι εοπ{ῖ-- 

Πεπίίαε αια]ίαίεπι. (ατπῖρις αμἰεί ῬΡτορτία α]άεπα ε[ι 

απίαδου]μδᾳαθ οομβ[εμίῖα, Θεά ϱΟπιραχαγε ἀρίας οροτίεε 

η αβραταίας πιοάο, μἱγίδαας αιί ας αἰί οοἀεπι 1ποάο 

εἰ]κῖδ. ΄ Αι[εταπίῦσ απίεπι ρε αρραγαίαπα εἴἴαπι πιογάᾶοθδ 

Γασοί, αιεππαάπιοάσπα 1 Ῥγαβιοα ο ἵπ Ιεσιπηπίρας, { 
οεγίαπι αἰεμεῖς [αρβαπίίαε ΡΓτοβαΙΙοπεπῃ [5 αἀερίιγας. Μος- 

ἀαοίυνα θαίεπα Γιοσυγυπα Πεί [αβ]α[ίο, { ᾳαας 1ΠπςοφπιΠ Τσ 

Ρε εἰϊκαίίοπεπι εκ υἶτα ἂφπα 1π αἰίεγᾶπι (ταπδ[ιπάαπίατ, 

Θἱ Ἰσίμς πεο οπιπία οσα ἀἰ[μποίίοπε ἀῑλρεπίει εχβ]οτα- 

νογῖα, Ἰπγεπίεο 4παθ ἠπ]άθιη Ραιιοο ΕΕΠΙΡΟΓΟ παγ]αηί . ος 

επίπι ει εοπ[εχίἶπι, 6ἱ Ραι6ο Ρο αΠαπιοπεπι ἴδεπιρογε: 

Ίου επἰπι ε[ῖ οεἱεγῖ[ετ εἰἶβπῃ οε]ετεπι Ἠαβεγε οκογείίοιθπα, 

απααι Ποπιῖπ]βης εοὐεπι πιοάο αΠεοίῖς οχμἰρεπίας; Ίναεο 
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ταυ. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐπὶ πάντων τοιούτων χ0ὴ προσδιο-- 
ρίσασθαι. τὰ ὃ᾽ ἐναντίως ἔχοντα βραδέως ὑποχωρεῖν. τὴν 
ὃ αἰτίαν τῶν γινομένων µάθοις ἂν ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων ἐν 
τοῖς τῶν φυσικών δυνάμεων ὑπομνήμασιν. ἡ γάρ τοι γα- 
στὴρ απολαύειν 'ἐνεδείκνυτο τῶν σιτίων αὐτὴ πρώτως τὸν 
οκεῖον ἐξ αὐτῶν Ἓλκπουσα Ἰυμὸν, ἐναποτιθεμένη τε τοῖς 
ἑαυτῆς χιτώσιν, εἶτ ἐπειδὰν τούτου κορεσθῇ, τηνικαῦτα 

ἐκπέμπειν αὐτὰ πρὸς τὴν διαχώρησιν ἐν τούτῳ δὲ τῷ. 
χθόνῳ καὶ τὸ ἧπαρ ἐκ τῶν σιτίων ἕλκειν ἐδείκνυτο, ἐπειδὼν 

ἐνδεῶς ἔχη τροφῆς. εἰ δὲ μὴ, χρήσεται τῇ προὐπαρχούση. 
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἕλκειν αὖθις ἐκ τοῦ ἥπατος ὅλον 

τὸ σώμα, καθ ὃν ἂν χρόνον καὶ τοῦτο ἀπορεῖ ῶροφῇς, 
ὅθεν ἐφ᾽ ὧν ὅλον τὸ σώμα κενόν ἐστι, μάλιστα ἄν τις λάβῃ 
τὴν πεῖραν τῶν ἀθρόως τὲ καὶ ταχέώς τρεφόντω», οἶσπερ, 
ὡς έφαμεν, ὑπάρχευ καὶ τὸ πρὸς τὴν διαχωρησιν ἴέναι θᾶτ- 

τον, ὅσον ἐπὶ τῷδε. τινὲς μέντοι τὴν ἐξ ὕλου τοῦ σώματος 

ἔφασαν κένωσιν εἰρῆσθαι διαχώρησιν, [50] ἵνα ταυτὸν ᾖ 
τὸ νῦν διδασκόµενον τῷ Λλελεγμένω κατὼ τὸ περὶ τροφῆς 

εἰεῖπι ἵπ ε]αςπιοςί οπιπῖρις αἆμαρεπᾶα ε[ι ἀϊβιποιῖος 4παε 

νετο οοπἰγαγίαπι. παϊίαταπα [οτϊαηίατ, ἰαγάς εχοεγΠ]. Ἠο- 

ταπῃ ααίεπι οαη[απι ἀῑάϊοογϊ εκ 15 Ύαε ποβσϊῖ 1π οοπα- 

πιοπίαγ]]ς. 46 {αου]αίίρας παίαγαΗθας ἀθεπιοπῃταία [αηε, 

νοπ[χ]ου]απι Ρτίας οἶδῖς {γα {απ]λ]θτί οἱρῖ [αεσο εχ 116 

αἰἰγασίο ϱξ Γαῖ αβροΠβίο ἰμηῖαῖς εί Ἠποχ΄ 6ο [αἰϊαίαπι ἔππο 

1ρίο αἆ εκογεἰίοπεπῃ οπη]ίετο ἀοπποπ[γανίππας.  Ἠοο αἴ-- 

Τοπ ἴ6πιρογο ο Ίερας  ἀθιποπβταβαϊας εκ οἱρῖς αἰίϊγαμετε, 

αρί απιεπίο Ἰπάϊσεγεί; παπι ΠΠ ποπ εσεαί, ἴ]]ο ᾳαοά ρτῖαθ 

αἀεναί {γταῖ, ΄ Ἐοάεπι 4ποφαε πιοάο ἴπαμετα τΗγ{ᾳ5 εΧ Ἰθ- 

Ραία ἰοίαπι οοχραθ, 4Ἡο ἴεπιροτε εἰ 1ρ[αιη Ιπάΐρεί απιθηίοι 

Ὀπάο ἵπ ααἴδιας {οίαπι οογρας ναοπαπη ε[, απἱθρίαπι Ἱηα- 

χΊπ1θ Ρο[Πί εκροτίτῖ, αἱ οἱρῖ εἰ οοπ{εγπι εἰ οοΙονῖῖου 
πα(γ]απές απἱρας, αἱ ἀῑπίπιας, Ίπεβι οε]εγίις αἆ ϱΧΟΓΕΙΙΟΠΕΠΙ 

αοοθεἆστο, οαπαπίαπι αἆ 14 Γ[ρεοίαϊ. Ύοτααι απϊάαπι ἀῑκο- 

παπί θΘ8πι 011άθ εκ ιμ]νοτί[ο ΠΕ οοΓροτο Υαομαοπεπι, αἲ 

1ρίο εχογειίοποπι ποπαϊπατϊ, τέ Ἰάεπι Πί ααοά παπο ἆοςθ- 

{πχ οἳ ααοᾷ ἵπ Ἰρτο ἆε αἰπιεπίο Ρτοίαμί, αρί ἀπφαῖέ 
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βιβλίον, ἔνθα φησίν' ἡ δυσαλλοίωτος δυσεξανάλωτος, ᾗ εὐ-- 

πρόσθετος εὐεξάνάλωτος, ὅπερ ἀληθέστατον μέν ἐστιν, οὐ 
μὴν οἰκείως ακούσεσθαί τε δοκεῖ τῇ τῆς διαχωρήσεως προσ- 
ηγορίᾳ. λέγεται γὰρ αὐτὴ μᾶλλον ἐπὶ τῆς κατὰ γαστέρα 
µόνον, δυνατόν γὲ μὴν καπὶ τῶν καθ ὅλον ἀκούειν αὐτὴν 

τὸ σώμα. διαφέρει. γὰρ ἢ ὑποχώρησιν ἢ διαχώρησιν εἰ- 
πεῖν. ἡ μὲν οὖν ὑποχώρησις ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν αστέρα 
µόνον λέγεται, κοινὸν ὃ᾽ ἀμφοῖν τὸ τῆς διαχωρήσεως ὑπάρ-- 
χειν ἐγχωρεῖ ὄνομα. . τὰ μὲν οὖν' χοίρεια κρέα καὶ ὕσα ᾿γλί- 

σχρους καὶ παχεῖς ἔχει τοὺς χυμοὺς, ἐν χρόνῳ ποιεῖταυ 
τὴν ἐξ ὅλου τοῦ σώματος διαπνοήν᾽ λάχανα δὲ καὶ τῶν 
ἰχθύων οἱ πετραῖου καὶ απλώς ὅσα λεπτὺν ἔχει τὸν ἀνα- 
διδόµενον χυμὸν, ἓν μὲν τῷ τάχει. τῆς ἀναδόσεως καὶ τῆς 
προσθέσεως πλεονεκτεῖί, µόνιμον ὃ᾽ οὐκ ἔχευ τὴν φύσιν, 
ολλὰ διαπνεῖται ῥᾳδίως. 

: 

αιιοά αΠπιεπίππι ἀπποι]ε α]ιοταίας αιί Ἱπιωπιαίατ, ἁπΠοῖ]ε 

αΡ[απλῖξασς οποά [αοῖιε αρροπϊίασ, {αοῖιε αρ[απίατ, Ουοἆ 

ἀἰοίμπα γεννά φπἰάεπα ει, ποπ ἵάπιεπ Ρτορτίε. ν]άθ- 
ἵ1χ αοοὶρῖ {[αῬ εχογει]οηῖς αΡΡΕΙΙΔΙΙοΠΕ; Ἠβπι 1ρία πιαρῖς 

Ῥτορτίε ἀῑοιίαν ἆε εα ᾳ1άε Ῥεχ γεηίτεπι [ο]απι, {οτί[αα εἴ 

4ε εα, 9,αθ εκ ἰοίο Πί «οἵροτε, ΙΠίε]]σετε ρο[ΠβΙ]ε εἴε. 

ΡιΠετι είπα εἰ εχογείίοπεπα εἰ [αράμοίίοπεπαι ἀἱοετο. Θα8- 

ἀπο[ῖο Παίπαε ἆἀε 15 [οἱ ἀῑσῖίας 4ὐαε ρε; αἰναπι ἀε]ι-- 

οσπίανς οοπΙηρῖί αιΐεπι εχοτεἰῖοπ15 νοςαδι] μπα αἱχίδ με 

ε[ῇε οοΠιΠΙΙΠΕ. (αγπες Ιἴαφαε [η ή]]αε εἰ 4ΠαεοΙΠαε 1εΠ- 

ἴο 4ο οα[[ον Ἠππιογες ἨαβοΠΕ, ἀἰπίππο ἴεπιροτε οκ ἰοῖο 

ΟΟΕΡΟΤΘ ΡεΓ  {γαπς(ρΙταίιοπεπα. ἀῑ[ουαπίαγ,  οἱεχα. Υετο εἴ 

Ρί[οες [εχαί]]εο εἰ Ππιρ]ϊοϊίες ϱααεοππαε Τεπμεπι Παβεπί 

{µοσυσι ἀῑμτιραεπάαπι, ἁἀβτιραμοπῖ αϊάεπι αἴᾳυε ΔΡΡρο- 

ΠΙιοπί5 οε]εγ]αίε εχ[αρεταπί, [ιαβΙ]εΠῃ Υεγο ὨΔΒΙΙΙΥΑΠΙ ΠΟΠ 

Ἠαρεπί, [εὰ {αοῖ]ε ἀἱρεταπίαχ 8ο Ρετ[ρίταίίοπθ εγαπε[οιηῖ, 
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ὼ οοθ”. κ ον 

ὠν ὀξέων νοσημάτων οὐ. πάµπαν. ἀσφαλέες αἳ προσαγο 

ρεύσιες οὔτε τοῦ Θανάτου οὔτε τῆς ὑγείας.. 

Τὰ ὀξέα νοσήματα πρὸς. τὸ κρίνεσθαι ταχέως. εὐθέως 
καὶ µέγεδοφ. ἔχει τοὺς γαρ ἐφημέρους πυρετοὺς καίτου 

ταχέως παυὀµένους . οὐ καλοῦσιν ὀξέα νοσήµατα.. διτιὴ δέ. 

έσειν ἡ τών. ὀξέων νοσημάτων φύσις' ἢ γὰρ ἐπὶ χυμοῖς µό- 

νοις. Οερμοῖς οὐδένα τόπον ἐγκατειληφόσινι αλλ ὁμοτίμως 

ἐν ἅπασι τοῦ ζωου τοῖς µέρεσι γίγνεσθαι πεφυκόσιν ἢ τό- 

που τινὸς πεπονθότος, ὡς ἐν πλευρίειὸι καὶ περιπνευμονίᾳ. 

καὶ πυνάγχη. καὶ οἵ. γε πυρετοὶ τοὐπίπαν οἷον συνεχεῖς 
εἶσιν ἐν. τοῖς ὀξέσυ νοσήµασι. σπάνια γὰρ τὰ. χωρὶς πυρε-- 
τῶν, ὁποία ἐσιὶ καὶ ἡ αποπεληξία. τὰ δὲ χρόνια νοσήματα. 

διὼ χυμοὺς γίνεται παχεῖς καὶ γλίσχρους καὶ ψυχροὺς, οὔτε 
πεφθῆναυ ῥᾳδίως δυναµένους, ἐμπλαττομένους τὲ καὶ σφη- 

νουµένους ἐν τοῖς πεπονθόσι µορίοι» ὥστε καὶ σκιῤῥώδεις 

ΙΧΙΧ, 

4οιμέογµ ΠΠοτζογιΏῖ ΠΟΠ ΟΠΙΜΙΠΟ οεγίαε ΗΝ Ρταεάἰσείοπες, 

ήνά ππογεῖς, πεθιε [απίεαείς. 

΄ΆἈοπαιῖ πιοτρῖ Ῥγαείεγαϊιαπα αοᾶ οε]ετῖίεν ]πάϊοεηίας, 

Παἰϊπι “εἰῖαπι νεμεππεπίῖαπα Ἠαθεπί, Ποεί οπΊΠι ἀἱαγίας {6-- 

Ῥτος οεἰοτίίος Πηϊαπίαχ, 985 ἴαπιεῃ αοιίοδ ΠΟΤΡΟΟΦ ΠιΙΠΙπηθ 

νοοϊιαπ!ί, ΄΄ ΒΏαρίεκ αμίεΠι ε[ί αομ{ογπὰ ΥΙΟΥΡΟΣΗΠΙ Ποϊιγας 

αιἲ οηἶπι Γοἱἱ ἵπ Παιονίας οα[άΐς πι] πα σεγίαπι Ἰοοιτι 

Ἱπιεγοιρίσμιίρμς, [εὰ αθηιαβί] [εν 1 οπιπῖριιθ ΑΠΙΠΙα15 ραι”- 

δαν; ααί α[Πεοία φπαάαπα ρατίε, αἱ ρΙευνά6, Ρε Ιρπειι- 

πιοπία Εἱ ογΠαΠΟΜΕ Ργουγεασί οοπ/[πενεγα!. Φεὰ εἰ Γεργεθ 

πἳ ϱ]αγήπα αι 1: αοιεῖ πιονρ]θ Γαπῖ οοΠήπααθ, Ραποῖ παπις 

ᾳἱ6 [απ οἶίτα {εῦτεδ, ϱιια]ῖ αρορἰεχία. Εαν! νοῬο 

πιοτβί οὗ οτα[οδ, Ἰεηίοῦ αο {Πρίά08. ἨάΠ1ογες οὐογίηίας, 

απ {αοῖ]ς οοποοφιί πθφμεμηί, [εά α[εοιῖ ρατΗρας Πα 

ἱπιραοίί αἴφιιο Ιποιπεαῖὶ [απί, αξ εογυπη α[εοίις Γοἰγγ]οῬ 
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Εὰ, Οµατι, ΙΧ. [9. 60. ] Εὰ, Βαΐ. Υ. (ου. 912.) 
αὐτῶν μᾶλλον ἢ φλεγμοίώδεις εἶναι τὰς διαθέσεις. ὀλύγα 

ὃ᾽ ἐξ αὐτῶν γίγνεται τὰ κατὼ συμπάθειαν καὶ χωρὶς τέπού 

πεπονδότος, ἐν οἷς ὁμοτίμως ἁπασῶν τῶν φλεβῶν, ἤτοι µὲ- 

λαγχολικυὺς ἢ φλεγματώδεις χυμοὺς ἐχουσῶν σηπομένους. 

ἐπὶ μὲν τούτων ἁπάντων ἔοικεν ὁ “{πποκράτης θαρῤῥεῖν 

ταῖς προγνώσεσιν, ἐπὶ δὲ τῶν ὀξέων «οὐχ. ἁπάντων, αλλ᾽ 
ἔστιν ὅτε καὶ διαμαρτάνεσθαι τὴν πρόγνωσιν. ὁμολογεῖ, τοιοῦ-- 
τον γάρ ἐστι τὸ οὐ πάµπαν, ἀπόφασις ὄν. τὸ γὰρ οὐ 
πάµπαν τῷ οὐ παντελῶς ταὐτὸν σηµαίνει. καὶ ἐστι τὸ 
οὐ πάμπαν ἴσον τῷ οὐκ ἐπὶ πάντων, ὕπερ ὅταν ὀλίγα τῶν 
πάντων ἐξαιρώσεν ὀνομάξειν εἰώθασιν. «οἷον. οὐ πάντες ἄγ-- 

Όρωπου κακοί. δηλοῖ γὰρ ὁ τοῦτ εἰπὼν  ὀλιγοστοὺς εἶναι 
τοὺς ἀγαθοὺο. οὗ- [60] τω γοῦν καὶ νῦν ὁ ᾿πποκράτης 
ἐμφαίνει λέγων, (3242) οὐ πάµπαν ἀσφαλεῖς εἶναι τὼς προσα-- 
γοθεύσεις ἐπὶ τῶν ὀξέων ὡς ὀλιγάκις ποτὲ καὶ σφαλλομένου 

ο ου ἰατροῦ. συμβαίνει ὃ᾽ αὐτὸ τοῦτο διά τὲ τὴν 
ὀξύθῥοπον ἐν κρίσει µεταβολὴν, ἥτις ἔπεται τῶν ἐργαξομέ- 

πηαβ]5 Ύπ.πά Ρμ]εραιοπα» αεππ]επίητ. Ῥαποί Ὑετο εκ Ιρ[β 

Πιπί Ῥρεγ οομ[οη[απι θἱ οἶἴτα Ρατίεπι αΠεοίαπι; 1ῃ αστρα 

βεηια]1ίεγ ΟΠΊΠΕΦ νεπαε, ριϊτε[οεπίες Ἠππιογθς νε] πε]αῃ- 

ε]ιο]]οο γε] ρΙιπ][ο[ος αβεαπί, 4ΠοΓΗΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΩ ΡΙᾶεΠΟ- 

Ποπίριας ΠΠ εἰ οοπῄῃάετο νΙάθίαν Ηϊρροογαίεν; αοΠΙΟΤΙΠΙ 

νετο ποπ οπιπίαπι, [εὰ Ἱπ 1ρῇς [αἱ οίίππα ἀπίεγάἅπα ρταθ- 

ποίῖοπεπι {αἴείατ. ΄[ἆ παπιαε {αἱε βρη]βοαϊᾳ πο ουπηίπο 

πεσα[ῖο «απ [1 Ίο οπιπίπο επ] Ί8επι ηιοά ΠΟΠ 

Ῥτοτίας Πρηϊβοαί, ε[φιε οπιπἰπο Ρετᾶεηιιε 80 ΠΟΠ 1Π ΟΠ]- 

πηΊρας, φμοά [εγιποπῖ8 ρεπις α[αγραγο οοπ[αενεγαπῖ, αμ άπι 

Ῥαιισα ἆο οππῖρας εχιπιαπΕ, πα απ μη ἀἴομΗΙ, ΠΟΠ ΟΠ1Π68 

Ἠοπιῖπεθ πηα], Ου επἶπα Ίοο Ρρτοίετί, ραποί[ῆπιον :ε[Ιε 

ῬοποῬ ἀεε]αγαί. Θ]ο Ιβίασ αἱ πιπο Ἡϊρροσγαίες Ἰς νόν- 

Ῥϊί οβεπαΙϊ ποπ ΟΠΙΠΙΠΟ οετία ΙΠ Ππιοτρῖς αοαἰῖς εῃΕ 

ῬταεΙοίίσπεθ, «ΗΠΑ Τ8ΤΟ Ἰπτεγάσπι ορηας πγεδίσας αΡεγ- 

τεῖ.  Ἠοο απίεσι 1ρ[απι αεοΙάΙί {μπι Ῥτορίεγ τερεπίπαΠϊ 

Ίπ οσα Ῥεγπιμίαίοπεπι, παρ ἨΠΠΙΟΓΗΠΙ ΠΙΟΥΡΟ8 ε[Πο]εή- 

παπα ππίυτασα ΓεαυΗσ, ἴωπρ Ρτορίες επι ααἵ Βι Ππίει- 
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Εά. Ομαν. ΤΚ. [60.1 ' Εά. Ρα[, γ. (449.) ἡ 

νων αὐτὰ χυμών τῇ φύσεν καὶ διὰ «τὸ μεταθῥεῖν ἐνίοτὲ τὸν. 

λυποῦντα χυμὸν «ἐξ ἑτέρων εἰς ἕτερα.. 
.. 

ν , ιά . 
ι Π | κ κ’, 

Ὁκόσοισι. νέοισιν «ἐοῦσιν αἳ κοιλίαι ὑγραί"εἶσε,' τουτέοισεν 
ἀπογηθάσκουσι: ξηραίνονταν. ὁκόσοισι δὲ: νέοισιν ἐοῦσιν 

ἵνα κοιλίαυ Σηραί εἶσο, τουτέοισιν ἀπογηράσκουσιν ὀγραί- 
νονται. ο. | 

κ δτἱ 

Ὅτι μὲν ῶς τὸ πολὺ τοῦτο γίνεταυ καὶ οὐ διὰ πανεὺς 

ἐδήλωσεν αθεὺς ἐν τοῖς κατωτέρω Ἴθάψας τόνδε τὸν άφο- 

ρισμὸν, ὁκόσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι νέου μὲν ἑοντές 

βέλτιον ἁπαλλασσουσι τῶν Σηρας ἐχόνεων, εἰς δὲ τὸ γῆ 

χεῖρον ἁπαλλάσσουσι. ξηβαίνονται 7ὰρ ὡς ἐπὶ πολὺ τ 

ἀπυγηράσκουσι». ακουστέον δὲ ἐἔστυ Ἔηρας καὶ ὑγρᾶς ποι- 

λίας οὐχ ἁπλώῶς, αλλ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ᾿διαιτήµασιν. δὲ γάρ 

δμάι Ῥεοσα 18 Ἠαπιοτῖς εκ α]ίετο τπ α]ίοταπι ]οουπι χα. 

Παχκυτη, 

ΧΧ. 

Ομίδις ρετ Πμνεπιμίεπι αἰυὶ {μπε Ἱμππιάαε, Τῖς /Γεε[οεπεῖ-- 

νως εαπ/[ιοεαπέµτ. Ομίδις φετο ἵπ Ἰμυεπίμίιε αἰνί [ίεεαε 

Γι ἓἷς [επίογίῶθμς ]αειῖς πεοξαπεμγ. 

Οιοά 1 απῖάεπι [αερεΠΙΠΙεΓΟ οἱ ΠΟΠ [επιρες ορογῖα- 

ασ, ἵπ [εαιεπίίρις απο ααεπι Γοἱρί αρ]ογί[πηνα 1ρ[ς 

ἀθο]αταν]!:. «(ωἱομήφμε αἶνος Παδεπῖ (μαπίάας, ᾖ[ ]ωνεες 

φἰάοπι Γμεγῖπε, [αἰμθηίμς ἀεδιπι φμαπι φμῖ [εσας [αδοές 

αἲ ἵπ [επεειμίιε ἀειετίμς εα ἀε[ιωιβιπέμη: ἐρ[ παπιφµε [ε-- 

πε[οεμιῖιδι Ρἰεγμπφ µε τε[ιοςαπίµτ. Όρυγίεί αμίεπι λαπιῖά ας 

οἳ {ἱερᾶ8 ἀἱνοῬ 1Πίε]]]ρογε πον Ππιρ]οίίες, Γεὰ εαάεπι νἱοίμς 

γαἰίοπο [ετγαία.. Θἱ αι οπῖπι 1π Ἰαγεπίμίο ΑΙοκαμάσίπο- 
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Εὰ. Οµωσί. ΙΧ. [60.1 Εά. Βαῇ, Υ. (912.) 
τις ἐν μὲν τῇ νεύτητε τῇ τῶν άλεξανδρέων χρῆται διαίτην 
ταρίχη τὲ καὶ πράσα ἐσθίων, ἐπιπίνων τὲ ζυῷὸν, ἐν δὲ τῷ 
γήρᾳ μηδὲν τούτων προσφέρηταε, φακὴν δὲ ἐσθίεν καὶ οἵ- 

νον αὐστηρὸν ἔτι πίνει, πώς ἂν φαίηµεν ὑπηλλάχθαν τού-- 

τῳ τῷ διαχωρήµατα τῷ λόγῳ τῆς Ἠλικίας; οὕτω δὲ καὶ ὃ 

μὲν κατω τὴν νεύτητα φακὴν ἐσθίων καὶ µέσπιλα καὶ οἵ- 

φον αὐστηρὸν πίνων, ἐπὶ δὲ τοῦ γήρως τῇ τῶν 4λεξανδρέων 
χρώµενος διαίτη, συμμεταβάλλεν ταῖρ διαίταις τὴν κατὰ 
τὴν διαχώρησιν, οὐκ ὀρθώς ποιησόµεθα «κρίσιν. αλλ ὅταν 
ἁπάντων τῶν ἄλλων, οὐ µόνον τῶν κατὰ τὴν τροφὴν, ὁμοίως 

πραττοµένων ὑπηλλάχθαι τὸὼ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, ἡ κρί- 

σις ὀρθὴ γενήσεται τῶν ὑφ “Ιπποκράτους εἰρημένων ὑπαλ- 

λαχθήσεται δὲ τὰ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, ὅσον ἐπὶ τῇ φύ- 
σευ τῶν ἡλικιῶν κατὰ τὰς ἐν τῷ σώματυ διαθέσεις ἀἄλλατ- 

τοµένας, ὑφ ὧν ἢ γαστὴρ ὑγροτέρα τε καὶ ξηροτέρα γίνε- 
ται. τίνες δξέ εἰσιν αὗταυ τῶν ἐξητημένων ἐστὶὲ καὶ οὕτω 

γε μακρὸν ἔσεσθαί µου νομίζω τὸν λόγον, εἰ σὺν ταῖς οἳ- 
κείαις ἀποδείδεσι γράφειν αὐιὸν ἐπιχειρήσαιμε, ὡσθ' ἑνὸς 

ΤΠ νἱοία πυἴετείαν εἰ [αἱ[απεηία εἳ Ῥοττα οοπιεάετγεί, 

Ζγίμαπιπε [αρεγβίρεγεί, 1η {[επεοίαίο Υετο πμ] Ἡογαπα 

ααἰάφπαπι αΠαπιεγεί, [εὰ Ιεπίεπι ε[ίατεῖ εἰ νίπυπα αὐ[ίθ-- 

ταπα 1η[αρεν Εἱρετεῖ, ᾳποπιοάο ἀἱοετεπιμς Ἰμῖο ἀε]εοίῖοπε 

αείαἰῖ ΤαΙΙοπε ΓυΙΠε Ῥεγπιπίαίας Θίο οἴῖαπι { φιῖ5 ρες 

Ἰανεπίμίεπι Πεπάρας εἰ πηε[ρ]]ῖ γε[οεταίαχ ΥΙΠΗΠΙ(Ιθ αἲι-΄ 

Πεγαπι Ρροίατεῖ, ρε μεπεοϊιίεπι Υετο Αἰεχαπάσίποτυπι ν]οία 

πἰεγείαγς, αἴημο Ἱα ουπι γἱοία ἀε]εοίῖοπες ππίατεί, ΠΟΠ 

τεοίε ]αάϊοίαπι {εοθγίπιας. Ὑεταπῃ 4πυπι οείετῖ οπιηῖΡι5 

ἩοΏ [οἱ] αἆ αἰπιοπίαπι ΠΠ πιοάο ραταίῖ ἀε]εοίῖοπες 

Ἱπιπππίαίαε {αογ]ηϊς, ἔπι τεοίαπι ἆε 196 Ύ.ιαε αὖ Ηἱρροσγαίθ 

1η αρλογΙ[αιο ἀῑοία [ααῖ, ἁαβίίιτ Ἱαάιοίαπα. ἹΠπιπιπίαδι- 

ἴασ αμίεπι ἀε]εοίίοαςθ, αιποά αἆ αεἰαίαπι παίυταπα αἰῑπεῖ, 

᾿ρτουί, ϱοΓΡοσ!»5. α[Πεοίίοπες ἠπηπιμίαηίας, ἃ οαυἶρας αἶνιςδ εἰ 

ππιίἁίου ϱἳ Ποοῖος τεάάῖίαχ,. ΑΙ ᾳΠαεπαπι Ἠαο Ππί αἴε- 

ορή εδ. ΘΟΓΙΠΙ, 4Ἡάαε αιπαεταπίας, ἨΠΠα ε[ι, αἴφιε αἆθο 

Ίοησαπα πι]μῖ {ογε ογβίΙοηεΠΙ ΑΗΡΙΤΟΓ, [1 οιπι ΡγορτΙῖ ἀθ- 

ποπ γαἰἱομίρας 1ρΡΙΠΙ  Γοτῖρίῖ Ῥτοάετο Πάμετο, πἱ ππο 
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4, Ον, ΙΧ. {ὅ60. 64.1 Εὰ. Ρα[. Υ. (212.) 
ὕλου. δεήσεσθαυ ών, τοῦτο μὲν οὖν αὖθις ἔσται φόρ. 

νῦν δὲ διὼ βραχέων ἐρῶ τα κεφάλαια, συγχρησάµενος οἷς 

ἕν γε τοῖς τῶν Φυσωιῶν δυνάμεων απέδειξα. ὑπομνήμασε καὶ 
τοῖς τών συμπτωματων αἰτίοις' .. ὑγροτέρα τοῦ ΄ συμμέτρου 

Φίνεται ἡᾗ γαστὴρ, ὅταν 3 χυλωθεῖσα τροφὴ κατ αὐνὴν 
ἐνδεξ- [δι] τερον ο όννεον ηβυτερα δὲ πάλιν τῆς κατ 

αὐτὴν ὑγρότηιος ἁπάσης εἰς τὸ  Ίπαρ ἄναφερομένην. ἀλλὰ 

τὸ μὲν ἐνδεέσιερον ἀναδίδοσθαιν γίνεται μὲν ποτὲ πλείονα 
τροφὴν λαμβανύνιων ἢ ὕσης δεῖται τὸ ἦπαρι ἔσει ὃ᾽ ὅτε 

Φᾶττον ἐπὶ τὴν διαχώρησιν ἴούσης αὐτῆς. τῆς μὲν γὰρ 

πλείονος. ἀπολείπεται τὸ περιττὸν, ἐπειδὼν ἑλκίισει τὸ ἦπαρ, 

ὅσης δεῖται. τῆς δὲ ᾿ταχέως διεξιούσης οὐ φθάνει τοσοῦ- 

τον ἕλκειν τὸ ἧπαρ ὅσου δεῖται. Θᾶττον δὲ ὑπέρχεται τὰ 
διαχωρούμενα,  ποτὲ μὲν διὰ τὸ πλῆθος τῆς καταθῥεούσης 

εἰ τὴν γαστέρα χολῆς ἐρεθιξούσης αὐτὴν εἰς αἀπόκρισιν, 

ἐνίοτε δὲ τῆς μὲν ἐν αὐτῆῇ τῇ γαστρὶ καθεκτικῆς δυνάμεως, 

ἀθῥωστοτέρας γινοµένης» τῆς δὲ ἀποκριτικῆς ἐν ταύτῃ γὲ 
καὶ τοῖς ἐντέροις ἰσχυρᾶς ὑπαρχούσης. Ἠπλείονων μὲν οὖν 

ἠπίθρτο Ίβτο Πί ορια. Ἰὰ Ιπίίατ αἶίας Γοτία[ῃ ρταεβαΡ]- 

ίατς ἨΠΠΟ νεχυ Ῥραιοῖθ οαρίία ΡγΥΟΓΕΓάΙΗ, αἴηαε 15 πίαν, 

ᾳπαε Ἱπ οοηιηεπίαγ5 ἴαπι ἆε παϊαταµρς Γαοι]α(ἴσας ἔαπι 

4ο (Ψπιρίοππαίυπα σαμ{ι ἀεπιοπβγαν]. . Αἰνας Ἰπ[ο Πἱ Ἰα- 

πι]ῖον απ απ οἶρας 1π ομγίάπι οοπιπιαίαίας5 εκ οα ραγοῖαθ 

ἀἰΠιΠρίασς οοπίγα Υετο Ποοῖος, 41Η οΠιΠῖδ ἨάΠΊος ἴπ 

ἐρία οοπ{εΠ/ι]5 αὰ Περαν {ετίαγ. ΌὉιαποβγεπι απίεια Ῥρας- 

οἷιις ἀἰ[νιριιαίαχ εΠ. Ἰητετάαπα (πϊάεπι σορΙοβοχ οἶριις 4118Π1 

απο Ἱεραν 1πάΐρεαί α[Παπιίαςς, Ππίογάαπι εἰῖαπι απῖα οεἰεγ]ή 

1ρ[ο αἆ ἀε]εοίίοπεπι {εγίὰτ Ύααπι΄ Ἱεραν αἰἰταλμαί. ΄ Οορῖο- 

Ποτῖς οπίπι οἱρῖ, ααπι Παρα οααπίωπι ορις εταῖ αἰίγαχε- 

τί, Ῥίαχες {αρεγ[αηί τε]φίας; οε]ετῖαθ νεγο αἆ εκ 

Ρογιηεαη!ῖς οἶμί, (απίαπι Ἱιθρας (µαπίο ερεαῖ αἴἰτα]ι6γς 11ΟΙΙ 

Ροίιεβ.  ΟεΙεγίιις αιϊεπι [αβεαπί αἰνί εχογεπιεπία, 1Πίες- 

ἀαπι αι]άθπι ο Οἱ ἵπ αἰνιπι ἀεβαεμεῖς οἱ ἱρίααι αἆ 

εκογείίοπεπα ρτογι(αηίῖς οορίαπα; Ἰπίεγάμπι Υεγο Ργορίες 

{αοιι](α.ῖς τοιεπἰγ]οίς. νοηιγῖου] Ρατίααι ἠμιρεοϊ]αίεπα οἳ 

εχοτεἰχ]οῖς {ρβιφ εί Ππίεβίποταπι τοῦαχ, Οορίόβοτεν ϊρῖ- 

/ 
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Ἐὰ, Οἶνατις ἘΧ. [οι.] Εὰ. Βαβ, Ῥ. (949.) 
ὀρεγόμεδα τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, ἐνταῦθα γὼρ μᾶλι- 

στα ἡᾗ ὄρεξί ἐστι, ψΨυχροτέρου τὴν κρᾶσιν ὑπάρχοντος. 
οὕτω «δὲ καὶ τὸ ἧπαρ ἦττον ἕλκευ δια ψυχρότητα". τὴν δὲ 
καθεκτικὴν ἡᾗ γαστὴρ δύναμιν ἀθθενεστέραν ἔχει δι ἐγρό- 

τητα, καθάπερ δὴ καὶ τὴν προωστικὴν ἰσχυροτέραν διὰ 

ξηρότητα. γερόντων οὖν ἐπειδὰν ψυχρότερον γένηται τὸ 
σῶμα, τὴν ἐν τῷ οτόματυ τῆς κοιλίας ὑγρύτήτα συµβαίνευ 
γίνεσθαι ψυχραὰν ἐς τοσοῦτον, ὡς µεταπίπτειν εἰς ἀνορεξίαν, 
παὶ οὕτω Σήραίνεσθαι τὴν διαχώρησιν, ἐνδείᾳ τών προσφε- 
θοµένων, ὡς πρὸς τὴν ἀνάδοσιν. οὕτω δὲ καὶ ὅσοι δια τὸ 

πλῆθος ἢ τὴν φύσιν τοῦ πικροχόλου χυμοῦ τὴν κοιλίαν 

ὑγραίνονται, πρὸς τοὐναντίον μξειαπίπτουσε, µηκέτι ἐν τῷ 

Ὑήψα τοῦ τοιούιού γυμοῦ πολλοῦ γενομένου. τοῖς μιένῖου ὃν 
ἀθῥωσείαν τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως ἐγραινομένοις τὴν κοὶ- 

λίαν οὐχ ἅπασιν ἡ µειάπτωσις έσται, ἀλλὰ παρὰ τὸ ποσὸν 
τῆς συνεζευγµένης αὐτῇ θεῤρμασίας. εἰ μὲν γὰρ ευθὺς ἐξ 

ἀρχῆς εἴη ψυχροτέρα τὴν κρᾶσιν ἡ }αστὴρ, εἰς ἀμετρίαν 

τ1γ οἶροἈ αρρείῖπς, αι ο γεπΙτιομ], Ἱπ εο επῖπι 

πιαχῖηιε Πία εβ οἲρί αρρείεηίϊῖα, {πρίάίογε εϐ Ίεπιρετα- 

ΠΠεΠΙΟο. Οιεππαάπιοάπα αὐἴεπι µεραχ Ῥτορίεν {ΤριάΠαίεπι 

πα ῖμιις αἰἰγαληί, Πο αποφπε γεπἰτίοι]αδ ρτορίετ Ἠαπηἁ1[α-- 

ἴεπι τεἰεπἰγίοεπι {αομ]ίαίεπι Ιπιρεοι]]ογεπι ορπεῖ, αἱ εί 

[απο εκριυ]{γίοεπι τοῬιιβίογεπα Ρτορίετ Ποοἰ[αίεπ.  Ῥεπηπι 

Ἱίαᾳπε οοΥριι αυμπι {ρΙάΙας ενα[επί, Ἠυποτίαίεπι ἵαπ- 

ίορετο {Πριάαπι 1π οτε νεπίἰτιου] Που] εοπαησῖῖ, αἱ απ 

απογεχίαπι, Ίος ε[ Ἱπαρρείεπίίαπι, εχοϊἀαϊ αἴηπε Πα ἆᾳ- 

]εοίίοηες αἰνί Ποσατῖ αοοϊ]ἀαί. ο αγΙογαπι Ρρεηυτία, οθποὰ αἆ 

ἀϊβι ρα ΙΙοπεπι αἰι]πεί, δῬίο νετο εἰ απομπφῦε οἨ εορ]απα 

αιἲ παίωγαα  Ἠπιοτῖς ΤἨ1]1ο[ αἰναιι Ἠωπιεοἰαίαπά Ἠαδεπε, 

1 ϱ«οΠΙΓΑΡΙΗΠΑ πηυίαπίατς, απ Ἠῖο Ἠππος Πο αΠΙΡΗΗ8 

η Γεπεοίϊπίε σορίοβας σεπεγείατ. ΌὈπίρας γΥετο οῦ {αοι]- 

ἰαιῖς γειεπγ]οί Ιπιρεοί]ίαίεπι εἶνας Παπιεοίαίυς, ΄ ΠΟΠ 

οπιμ]θις, [εά Ῥτο οα]ογί 1ρᾷ οοπ]απο αιιαηΗίαίε πια[ᾶ- 

Πο οῬογίίατ, ΒΙ πᾶπι(πε [απ α΄ ογία αἶνας {πρίάϊογε 

ἀσπαία (επιρείαπιεπίο, 1 [επεοίμίε αἆ Ιππιοάεταίαα {πΙρί” 
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Εά. ματι, ΤΧ. Γ61.] Εά. Βα[. Υ. (949.) 
τῆς κατὰ ψυχρότητα δυσκρασίας ἐν τῷ γήρᾳ παραγινοµένη 
πὴν καθεκτικὴν. δύναμιν ὁμοίως ἄθῥωστον ἕξει, διὰ τὸ πᾶ- 
σαν ἄμετρον δυσκρασίαν ἐκλύειν τὰς ἐνεργείας. εἰ ὃ᾽ ἀκρι- 

βώς εἴη Θερμ) µέχρι πλείστου τῆς ἠλικίας ἰσχυρὼν ἕξει τὴν 
καθεκτικὴν ἐνέργειαν, ὡς ἂν μηδ ἑτέραν ἔχουσα τῶν δυσκρα- 
σιῶν ἀκριβώς, μηδὲ τὴν κατὰ ξηρότητα, φύσει γὼρ ἦν 

ὑγροτέρα πάντως ' ἢ οὐκ ἂν ἄρθῥωστον εἶχε τὴν καθεκτικὴν 

δύναμιν μήτε κατὼ θερμότητα. τοῦτο γὼρ ὑπέκειτο. δῆλον 
οὖν. ὡς ὀλίγου δεῖν ἅπασιν, οἷς ὑγρότεραι φύσεις γαστρός 

εἰσιν,. εἰς ποὐναντίον ἡ. μετάπτωσις ἠίνεται γηράσκουσιν. 

οἷς δὲ ξηρότεραι, τούτοις ὑγρότέραι γενήσονται γηρώσι, διὰ 

τὰς ἐνανιίας κρᾶσεις ἤτου γὼρ ὅταν ἐλάττονα τροφὴν 

προσφέρωνται τῆς κατὼ τὸ. ἧπαρ δυνάμεως Ἡἢ δι ἐξίκμασιν 

ἢ τὸ συθῥέειν τῆς χολῆς εἰρ τὴν κοιλίαν ὀλίγον ἢ ὃν εὐ- 

θωστίαν τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως 3} διαχώρησις ἔσται ἕη- 

ροτέρα. τούτων δὲ τὸ μὲν ἦτιον ὀρέγεσθαι καὶ Θᾶττον 

ἐμπίπλασθαυ διὰ τὴν θερμότητα γίνεται τῶν ὀρεκτικῶν µο- 

ἀῑίαίας Ιπίοπιρετίεπαι ασοοεἆεΏΒ, {αου]ίαίειη τεεπἰγῖοεπι βπηῖ- 

τες απηρεοϊ]]απι [ογείας, αμα οπιΏῖ5 ἠπηνηο ἀθταία ΙΠΤΕΠΙ-- 

Ρετῖεδ {μποίίοπες ἀεριλίαι Ἰαεάι(ααο, Οποά {4 αἲ πατε 

Ἱοπβί[Ππιαπι αθἰαἰῖ Ῥγοσείίαη εχηαϊΠίε οα]]άᾳ Γαθτῖε, το- 
Ῥμ[ίαπι {αποίοηθπι τεϊεηίγίοεια Παριίατα εἰ, αἱ ᾳπας πειι-- 

ταπι Ἠαρεαί εχοι]{ῖε Ἰπεπιρογίεια, Ἠπθε(Πθ επι 414 1π 

Ποοϊίαἰε οοπΠ/{ΗΓ, αἶναθ επἶπι εταῖ ΡΤΟΤΓΗ5 Ἠαπιϊά]ος παίυτα, 

α)ἱοφμί τοἰεηἰτίοεπα {αοα]ίαίεπι Ιπιρεοί]]ααι Ἠοπ Ἰαδαϊ[εί, 

ΏθᾳΙΙθ 6Π1 ϱάε 1 οαἱογθ νει[αίαχ;, Ίιοο επῖπι Γαρροπεῦα- 

{υτ.. Όπσατο Ῥτορε οπή] Ἰπποίιε[οῖϊξ, αμ1ρας αἰνας ηα- 

ἵατα ἨαπαϊάΙοΥ ε[ι, 16 [επε[οεπίῖρις Πετὶ πιπίαοεπις απῖ- 

Ῥι6 γεχο [σοίος, 15 ρει [επθοίαίεπι Ἠιαπιϊάϊος Ρτορίες 

οοπίτανία [επιρεταπίεπία {αίατα εΠ. Απ επῖπι αὐῖα ρατ- 

οἷις α[Γαπηίατ αἰπιεπῖ ο απι ἹΠεραίῖς {αου]ίαι οοπστια, 

ααί Ῥγορίει εκ[εσαϊίοηεπι ααἲ οπία Ῥ]]16 ραποιια 1η αἰνπα 

οοπ{]1{ ααί ͵ ρτορίει {αου]ίαι τειεηἰχὶοῖ τοῦιγ αγίά1ος 

επί ἀε]εοίῖο. . Ἐκ Ἰῖ αμίθπι ποᾷ πηῖπις ἀρρείαπί ας 

οεἰεκίας, ἱππρ]εαπίας, Πἱ. Ρρτορίες Ρατίμπι αρροἰοπΙη ϱοἳ- 

ΠΕ ΗΕΗάΙΙ“ἰ“άάἰάάλΑἰλΑλΑΕλλλλλΕἐΕλἐλΑλΑλλΜ ο. 
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Εά. Οἶνατι. ΙΧ, [οι- 69.1] Εὰ. Ρα[,. Υ. (013. 
ρίων. τὸ δ᾽ ἐξικμάδεσθαι τὴν τροφὴν Ίτου οὑκώνο, 

ἔχοντος ἐν τῇ κράσὲι τοῦ ἥπατος ἢ καὶ βραχεῖ τινὲ 9ερ- 
µοιέρου τὴν κράσιν ὑπάρχοντορ. τὸ [65] ὃ᾽ ὀλίγην συζ- 
ῥεῖν εἰς τὴν γαστέρα χολὴν, ὡς ἂν δηλονότι καὶ γενομένης. 

ὀλίγης, ἐπὶ τῇ ψυχρότητι τοῦ σπλάγχνου συμβαίνει. ῥωμα-- 
λέα ὃ᾽ ἡ καθεκτικὴ δύναμις γίνεται τοῖς νέοι ἐπὶ τὸ ξηρό-- 

τερον τῇ κράσει ῥέπουσιν. «. εἰκότως οὖν γερόντων ἁπάντων 
τών προειρηµένων εἰς ταναντἰα µετάπτωσις ἔσται. οἵ τε 
γὰρ ανύρέκτου διὰ θΘερμύτητα προηκόύσης τῆς. ἡἡλικίας 
ὀρεχθήσονται πλειόνων 3 ὅσων δύναται κρατήσειν τὸ ἧπαρ. 

ὅσοις τε δια ξηρότητα σύμφυτον ἡᾗ καθεκτικὴ δύναμις ἦν 

ἰσχυροτέρα, τούτοις γηρῶσιν ἀθῥωστοτέρα γενήσεται τῇ 
τῆς ἔηρότητος ἀμειρίᾳ. καὶ διὰ «τοῦθ. ἡ διαχώρησδις ὕγραν- 

Θήσεται, τῷ ταχύνειν τὴν διέξοδον τών σιτίων. ὕσοις δὲ 

διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χολῆς ἡ διαχώρησιο βραδύνουσα, τῷ 
πολυχρονίῳ τῆς διεξόδου τὸ πολὺ τῆς ὑγρότητος ἐξικμάδε- 

ται, δυνατὸν μὲν ἔτι µεῖναι αὐτὴν διάθεσιν. ἐγχωρεῖ δὲ 
καὶ διὰ ψύξιν ἄμετρον τοῦ ἅπατος εἰς αρῥωστίαν ἑκανὴν 

Ίογεπ. Οιοά τετο εχ[ιοίας οἴρις Ποοῖος εναᾶαί, 1 οἳ- 

οτίωτ ουί αυ Ίεοας οοππιοεταίυπι Τεπιρεταππεη παπα 

[ου Η ία. απἲ εἴἶαπι ΟΠΠ ραμ]ο ολα Πί Γεπιρεναπιθπίο. 

Οιιοὰ Ῥαμσο ΡΙ15 1π αἰναπι οοπ/ααί, πα ᾳπαε πΙπγπα 

Ῥαµσα ρτοσγεείατ, οὗ ν][εεκῖς ΓΠΙρΙάΙΙ8ίεπι αοοἰὀ1ί. Εογιῖς 

απειι Ίανευθας Ἰπεβ τειεηίτὶςκ {αομ]ίας, πω αὖἆ Πεοῖαθ 

{επηρεταππεπίηπα νετραπί, {ατα Ἱδίατ οπιμῖρας ρταεφ]οίῖ8 

Γεπε[εεπῖριας ἵπ οομίτατία Πεί πηἰα[ίο. ΊΝαπι φυἱ απογεχῖα 

Ἰαῦοταπί απέ Ποπ αρρείιηί, οἨ οσαἰἰάῑίαίοπι αοἰα[ῖφ Ρτο-- 

βτε[α Ῥ]ας εἰἶαπι αρρείεηῖ ϱιᾶπι Ροῄι µεραν εΥΙΠΟΕΓΘ., 

Έι αιῖθις οὗ οοπβεμΙῖααι [Ποοιίαίεπι γεἰεηίτ]κ {αοιι]ίας ΓΟχ-- 

11ος εκίτἰεγαί, 19 [επεί[οεπίριας Πεί Ιπιρες]]]ου οϐ Πεςί- 

{αι απιείτίαπη, εα(ιθ ΤΑΙΊΟΠε Ρρτορίες οΙίαΙογεπι οἱραγίο-- 

τιιπι ἱταπ[ίαπι Ἠαπῖάα εναἆεί ἀε]εοίίο. ΘΟπῖρις νεγο ϱΡγο- 

Ρίες ΟΡ. ρεπατίαπα πηοταίαχ ἀε]εοίίο εἰ οϐ ἀῑπίανπαι 

ἱταπ[βίαπα πι έαπα Ἠυπιογϊ αβ[απιίατ, Ἰάεπι ϱΘΙΙ8ΒΠΊΠΙΙΠΙ 

α[[εοίαδ Ῥεχππαπετα ροίε[ι. Εἰετὶ Ίβπιεη Ρροίε[, αἱ Ρτορίεγ 

σΑΙΕΝΌ5 ΤΟΜ. ἘγΙΙο ΡΑΗ5 11. τη 



αν ΓΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ η 

« Οἶναγίε, ΙΧ. [6 1 Κα, "ας, γ. ών 1. 

κ) ἀγαδόσεως "ἀφικομένης ὑγρὰ γίνεσθαι τὰ διαχωρήματα- 

ταῦτ. ἐν τῷ παρόντυ περὶ τῆς αἰτίας' εἐρήσθὼ µου τῶν ἓν' 

ταῖς ἡλικίαις μεταβολών, ὕσα ἴσγουσι διὰ: ξηρύτητα. καὶ 

ὑγρότητα γαστρὺς», ἆσαφη διὰ βρωχυλογίαν ἐδύμεγα τοῖς 

προγεγυμνασµένοις ἐν ος ὑπομνήμασιν" αλλ ὕστερύν ποτε 

δὲ ἑνὸς ὕλου «βιβλίου "σαφέστερον ὑπὲρ τῶν αὐτῶν. εἰφήσε-- 

ται ᾿πρὺς μέντοι τὴν ἐν τῇ τέχνη Σρείαν. ἱκανὸν καὶ τοῦτο 

μόνον ἐπίστασθαιν τὸ πρὸς Ἱπποχρατους με οδόν ἄνευ 
υ 

τοῦ προσκεῖσθαι τὴν αἰτίαν. 
υ 

’ 

κα. 

(5/49) ἄιμὸν δώρηξις λύευ. λε 

ν 
4 / 

Θωρήξιν οἴνου πὀσιν αὐτὸς εἴώθεν ὀνομάδειν. ἓν }οῦφ 
» ν΄ / 3 ͵ κ δὲ 2 ” ιὰ 

τῷ ώα οσον ανῶρωπου καὶ διαίτης ὠὧδέ πως εγραψε 

φανερὸν }ὼρ δὴ ὅτυ Ἰὰ διαιτήµατα ἑκάστου! ιών οὐκ αἴ- 

τιά ἐστιν. ὕτυ ὃ᾽ ἅἄπτιεταῦ πάντων νοῦσος ἑξῆς καὶ τῶν 

Ἱπιπιοάργαίαπι ]εοοτῖς ΓριζΠ[αίεια, ἀῑΠγιραίϊοπο αἆ 1ηρεί-- 

ἴθπα Ἱπη]οσί]]1ίαίθιι αοθθἀοπίθε, ἸἹπιίάας ἀε]εοίίοπες οἳ-- 

οἑἱαη{.  Ἠαεο 1π ῬΡταέ[επΙ ἆά ππίαἰϊοηαπι Ῥες αεἰαίες 

οομ(Ιησεπίίαπα οεἳ αἰνὶ [ιουαίθιη οἱ Γγιριζτίαίοπι Γοηα επ ῖαπι 

οαιι[1ς ἀῑοία {μπε, 4παε ῥρτορίου με ον οΓ 1Η ΓΤα1η 1 οπή 

ορίουτα ο αἲ Ῥγαεά{οιῖδ οοιηπιεπίανῖς Ρρτῖαδ οχεγοῖαιϊ Πο 

{απ ογαπα αἰαπαάς ροβεα ἨΡτὸ Ἠπο ἀπίορτο 46 Ἰ]ς 

ἀἡλαςίδ τας ἀ[[ογείαρ,  Οποὰ αἆ αγίῖς [πα (εοίαί, Ίο 

{[ο]πι [οῖνα [α[μοί, ααοά οἶἴτα οαμ/[αγπι α]εσίίοπεπι αἲ 

Πιρροογαία {ί ρτοπαποΙαί απ], 

ΧΧΙ. 

Έαππεπα υἰπὶ Ροεῖο [ο]υῖε, 
---------- 

Ἠ Ποχεκῖπ νΙπῖ ροϊίοπεπι Τρία οομ[αεντί ΠΟπΙΙΠΑΥΘ. 

Τη Ἰρνο Παιίάεπι ἆ4ε Παίηγα Ἱσπιῖηϊ οί ἆς ν]οίαδ ταϊῖοπο 

Ίου πποάο Πορ: οοµ/έαε επίπῃ ΡΤΟΓεειο εμ]οφε ο [ἐν 11 

υἰετα ΓαἱΟεΊα αμ αὖπ ΠΟΠ ε[ε, σμα ιπῖρετ[ι Πμνεπευ εἰ 



. 
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Εά. Οματί. ΤΧ.. [69. 63.] Εά. Βα[, Ὑ. (949.) 
, 4 -- νο ο ϱ 

φἑωτέρων καὶ πρἐσβυτέρων καὶ γυνα(κὠν καὶ ανδρῶν, ὁμοίως 
: . - , - ν 2 ’ ” καὶ τῶν Βωρησσομένων καὶ τῶν ὑδροποτεόντων. ἐκ τοῦ 

ποίνυν ἀντιθεῖναι τοῖς ὑδροποτέουσι τοὺς. Θωρησσομένους 

ἐδήλωσεν, ὅτι τοὺς οἰνοποτοῦντας ὀνομάζει Θωρησσομένους, 

ὥστε καὶ θώρηξις ἡ τοῦ οἴνου πὀσις ὑπ αὐτοῦ λέγεται, 
΄ 3 ΄ ν 3 .) “ , 

ταύτην οὖν φηῆσε λυειν λιμον, ΄ οὗ |µα ἄία ἅπασαν ἔνδειαν 
ε) ’ .᾿ “ ε ’ 3 

ὀνομάζων λιμὀν,. ὧς τινες ὑπολαμβάνουσιν. οὐ μὴν οὐδὲ 
3 3 3 ο 3 ᾽ Λ . 3 ολο Δ ση ; 

τὴν μετ ὀρέξεως, αλλὰ τὴν ἐπ αὐιῶν δὴ τοῦτο πάθηµα 

ἐχόντων ὄρεξιν σᾳφοδρᾶν καὶ ἄπυιστον σιτίων, ἣν ἔνιοι τῶν 
-” 3 ’ ΄ , -” ” 

ἑατρῶν ὀνομαξουσι κυνώδη. τούτου 7άρ τοι τοῦ λιμοῦ ἡ 
ον » [ 9 5, ΄. 3 ϱ’ ον. . 

ποῦ οἴνου θωώρηξις {αμά ἐστιν, οὐχ ὅστις ἂν ἤτοι διὰ µα- 
᾽ ” ο] ε Δ Ἂ .ς 3, 

χραν ασιτίαν Ἰ ῥύσιν γαστρος 3} αἱμορῥαγίαν α τινα ἑἔτέ- 

θαν κένωσιν ἡ γεγενηµένος. οἱ μέντοι διά τι τῶν τοιούτων 
-- 3 - ” αι .] / ” ᾿ η ᾿ Π 

[65 ] ἐνδεες ουχ ὅπως αγαθῦν τι της οἰνοποσίας απολαύ-- 

ουσε, αλλὰ καὶ μέγιστα βλώπτονται, σπασμοῖς καὶ παρα- 
’ / . - 

φροσύναις ἁλισκόμενουι διὼ ταχέων, εἰ πρὸ τοῦ σιτία προσε- 

νἔγκασθαι Θθωρηχθεῖεν. ' οἷς δέ ἐστι πάθος ὁ λιμὸς, ἴαμα 
” .) / 3 - - 

τούτοις ἐστὶν ἡ τοῦ οἴνου. πὀσις, οὐ τροφής πλήθος. ἐγὼ 

/Γεες, υἶπί εἰ ππ[ῖεγεςν [πα[ίεεγφιο εογε[]οπιεπὶ εἰ 1} ἆγο-- 

Ῥοΐαε ργοππϊ[υµε ΠΠΟΥΦο οογγὶρίαπεμν. Όσιπαι {6ο (μογεί- 

{οπιεπῖ Ἰγἀτοροῖας ορροπα!, Ρε’ (ΠογεΙἴοπιεπος γἱπῖ ρο- 

ἴογος [ο ΡρτοάΙί Ιη{ε1ρεγθ, ῴματο. οἳ Ποτοχίς γη] Ρροία5 

αὉ πρίο ἀῑοίαχ, απιοπι ἀῑοΙί {απιεπι (ο]νετο, ἈΝοη, ρα 

ὀονοιη, απααιοαπφε. οἱ ροηασίαπα Γαπιοπι ΠοπΙΠαης, πα 

ΠΟΡΗΙΗΙ ανὈτἰγαπξυσ, Γεὰ πεφτε 1]]απι, ᾳναθ' ποη οεΙρῖ αρ- 

Ρείεηιῖα Πί, Γεά εαπι ϱπαπι ἨαθεΠί αι Ἴου ΊΠΟΤΡΟ Ἰαρο-- 

ΤαἨΙ νεμεπιεπίεπι, πες οε[απίεα οἰδογᾶτα βΡρε[επ/{[απη, 

α παπι Ποπ ΙΗ πιεθἰοῖ οαπίπαπι αρρε]Παπί, ἨΗυ]ας εηίπη 

{ανηῖς να. Ροία5 τεπιεζί ε[, ποῦ οἶπς φἴας απξ Ίοπρας 

πεάίαε απί αἰνὶ ργοβινίο αιἲ [απρυη]η εγιρ[οηϊ απ 

ουἱάπι αίογί ναοιαἰ]οπί: [ποσο Επίπινετο ο) ε]αδιος 

οπυ [αγ αἰφαπα Γαηιε]ιοί [αηίαπ αβο[ι υἱ αᾳαοά ες 

νιρῖ ροῖα οπιοαππεΠίιπ Ῥογειρίαπε,  ΦιΙΠ: ήπιο πρ 

οδἱασδπίας, ααἲ πἰηίταπα ἀεγορεπίε οοηναΙΠόπΊρας 4ο ἆο- 

γής ουρία πίασ., { οἱρῖς α[απιῖς ργαεβίρεσίπε, Α φαἱ- 

Ῥι {8ηιες ΠιοτΏας ε{ἰ, 15 υἰπῖ Ῥοίαδ, ΄ ποη οἱρὶ οορία 

Γ19 
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Εά. Οµατί, ΙΧ. [65.] Εὰ. Βα[, . (943.} 
» “; ῃ , » ” . ῃ ' 

γοῦν οὕτως ἰασάμην ἐνίους τῶν ἁπαύστως λιμωττόντων, 
οἴἶνον. πίνειν διδοὺς δαψιλῆ τῶν ἱκανῶς Θερμαινόντων. οὗ 

γὰρ δὴ οἱ σιρυφνοὺ. τῶν οἴνων ἰῶνται τὸν «τοιοῦτον λιμὸν, 
-. η] / . 3 2 .“” ος 4 Ν ’ "3 

ὕτι μηδὲ Θερμαίνουσιν.. αλλ Όσου γε κιρῥοὶ τὴν χρθαν ἢ 

ἐρυθροὶ χωρὶς τοῦ στύφειν, οὗτοι µέγιστον ἴαμα τῶν τὴν 
κυνώδη καλουμένην ὄρεξιν. ἐχόντων εἰσί. ' χρὴ γὼρ αυὐτοῖς 

ὕταν ἐπὶ τὸ ἄριστον ἀφίκωνται, πρῶτον μὲν διδόναι λιπαρὰ 

καὶ ὡς ἂν εἴπῃ τις ἐλαιώδη τῶν ἐδεσμάτων καὶ τἆλλα. δὲ 

πάντα, ἃ δι ἐλαίου πολλοῦ σκευάζονταυ. μάλιστα δὲ μηδὲν 

αὐστηρὸν ἡ) στρυφνὸν ἔσιω. μετὼ δὲ ταῦτα τῶν εἰρημένων 

οἴνων τινὼ, κάν µηδέπω διψῶσιι κελεύειν προσφἑρεσθαι 
.. 4 π ” 3 , « Δ 3 Ἡ ” , 

πραὔνεται μὲν γὰρ αὐτοῖς εὐθέως ὁ λιμὸς ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ 
διαίτῃ. ἐν πλείονι δὲ χρὀνω πρατιόντων οὕτω παίεταυ, 

, - ” . - ε 5 / 3 , 

χαί µου δοκει τυῦτο μᾶλλον ὁ “πποκρατης ἐνδείκνυσθαυ 

κατὼ τὸν προκείµενον αφορισμόν. ἐπειδὴ γὰρ αἱ κυνώδεις 
ὀρέξεις ἤτου διὰ δυσκρασίαν µόνην τὴν ἐπὶ τὸ ψυχρότερον 
ἢ διά τινας χυμοὺς ὀξεῖς γίνεσθαι πειγύκασιν ἐναποθέντας 

ε ΜΕ, Δ ο. . - ” 

εἰς αὐτὸ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ἄμφω ὃ᾽ ἰᾶσθαι ταῦτα 

χοπιεᾶίαπα εἴΠ. ἘΕαυίάθπι ποπΠ]]ο α[[άια Έαπιο νεκαίοΒ 
Ἱίᾳ οὐτανῖν ΥΙΠΟ 6κ 15 ᾳμαθ νεµεππεηπίεν οα]ε[αοϊαηί, 1ρΠ8 

οορίο[ε Ργορίµηᾶίο, Ίο επῖπι {ωπε αοειρα νίπα ε]αδποᾶί 

{αιηοπι [απαπίςν αὖοά παηίπιε οαἱε[αοϊαπί, Γεὰ απαε οἰϊτα 

40 [γ1οίΙοΠε(α ϱοἱογα {ι]να ααἲ τιρχα [απῖ, Ἠαεο οαΠῖπη 

νοοαΐα αρρε[εηίῖα Ἰαμογαπίῖθας πιπαπίπιυπα ααχζμπα αἆνε- 

Ἠαπί, Ηῖ επῖπι αἆ ργαπάαπι ασοεἀεηβας εἀπ]ία Ρίπριϊῖα 

Ῥτίπαιηι αἰφάο, αἱ Πα ἀῑκοχῖί α18, οἰεοία εἰ ᾳµαδομπααθ 

οεἰογα εκ οορίο[ο οἱεο ραταπίἁσ εχμίρεπάα Γαπί, πιαχῖπιθ 

νεγο πμ] α πάσα απΠετάπα απ αοονβπῃ οΠεγαίατ. Ρο-- 

εα εκ επαγγαί] νιπῖ οααοάἁαι ααπιῇ ποπάπα Π1οτηῖν 

οἶἼοττο Ιπιρεταπάπα οῇ,  ΕΒτοιῖηας οί 1ρ[ς ἰαἰἱ νἱοία 

{απιος ππΏραίν εἰ Ἱιά ἀἰαατηϊοτί ἴΕΠΙΡΟΥΟ αΡεπ(ο Γ[εὐαίατ, 

ἀίᾳιο Ἠοο απΙμῖ Πιαρίς 1π Ρργας[εηΙῖ αρΜοτΙ[πιο Ηἱρροογαίες 

ἀοοονο νἰάείΗς,. Όσιπι εΠΙπι αρρεἰεηίίαε απί Ργορίεχ [ο- 

Ίο: πεπηρεγίεπα {πΙσίάΙογεπι αιἲ Ῥτορίεν αποδάαπη Ἠππο-- 

πες αο]ᾷο 086 νεπίχϊομ]ϊ ἀπιραεηίες Πετὶί οοπ[αενεγ]πί εἴ 

Ίοτο αππρο γἱία Γ8παχο Ρο[Πέ γΙπαπα, πΠιο]ῖο οαπίΠᾶ9 αρ- 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΣΠΟΜΙΝΗΜΑΤΗΙ. Ἅερι 
Εὰ. Οµαχ:. ΤΧ. [65.1 Ἱ εν νά. Βαΐ, νε (24.) 
πέφυκεν ὁ εἰρημένος οἴνος, εἰκότως παύει τὰς κυνώδεις ὀρέ- 

ξειο. ὕσοι ὃ ἡγοῦνται τὸν καλούμενον βούλιμον εἰρῆσθαι 

λιμὸν νῦν ὑφ “{πποκράτους, ἁἀλογώτερόν µοι δοκοῦσεν 
ἀκούειν τοῦ λόγου, πρώτον μὲν ἀντὶ γενικοῦ τε καὶ. καθό- 
λου ποιοῦντες εἰδικόν τε καὶ κατὰ µέρος, εἶτα καὶ Ψευ δό-- 

µένοι. κατάπτωσις γάρ ἐστι δυνάμεως ὑπὸ τῆς ἔξωθεν 

ψύξεως ὃ βούλιμος, ἀρξάμενος μὲν απὸ πείνης, οὐκ ἔτι ὃ᾽ 
ἔχων αὐτὴν συνοῦσαν. 

᾿ «β. 
3” ἀ ωμά ς / ο) ΄ [ ΄ 3 ᾿Απὸ πιλησμονῆς ὁκόσα ἂν νοσήματα γένηταο, κένωσις {ῆ- 

ται καὶ ὁκόσα ἀπὸ κἐενώσιος πλησμονὴ καὶ τών ἄλλων 
ἡ ὑπεναντίωσις. 

Ἶ », : ή ” , 

Οὐκ εἴ τι γινόμενον ὑπὸ πλησμονῆς οὐδὲ οὐκέτυ οἵ ση 
αὐτῆς, εἴ τι µένοι, τοῦτο ἐάσεται κένωσις. αλλ ὅσα «αι 

τὸν αὐτὸν γίνεται χρόνον ἐπιχειροῦμεν ἰᾷσθαι, κενώσεως 

Ρεϊοπἰίας Γεάανετϊ,. ΌΟπῖ γετο απραταπίατ ῬαἨπιππι γοσα- 

ἲαπι {αππεπι αὖ Ἡϊρροοταίε ἀῑοίαπι είε, Πϊ πι μῖ αΡ[ατ- 

ἀἷμς ε]ας γετρα εκατο γἰάεπίωτ; Ῥτίπππα ᾳαοά ρτο σε- 

ηετα] αἴηαο υπ]νετ[α] ογαῖοπε Ῥαγιϊοπ]ατεπι ε[ΠΠοῖαη! 

ἀοίπᾶς αποά Γα][απα εἰῖαπι ρτο[εταηί. ΊἈαπι Ῥα] πας {α- 

ου]ίαί15 ε[ ρτοβταίῖο αΏ εχίεγπο {πίροτε Ῥτο[εοία, απ αἩ 

ε[ατίε αι]άεπι οτίμπι ἀακιῖ, {απιεπι νετο απιρ]ίμ5 οοΜ/{- 

οἶαπι ΏοἨ Ιαρεῖ. 

ΧΧΠ. 

Ομἱδμεεμπφµε ππογδἰ επ τερἰείίοπε [μῦο]ε[εεπεῖδις ππεάεεμγ 

φαομαιῖοι πποΓθίεφιµε α Ψαομαῖίοπε οδογεῖς τερ]ειίο, οειέ- 

τίφιε εοπἰγατἰεία». 

Νεαπε, { αιἷᾷ α τερ]είῖοπο Πατ, πεπε 1ρία ΠΟΠ 

αππρ]ς εχ]βεπία, { απἷά τεπιαπεαἰ, 1ά ουταρΙί νασπαί]ος 

{εὰ «ιαεομπαυθ «ο ἀρίο 4πο Πμπί {επροτε αρρτεάίπιυχ, 



.- 

500 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΤΥ ὉἹ 
Έα. Ολαµε. ΥΧ: [03. 64. ] : ἘἨ, Ῥαῇ. Ύ. (214.) 
χρήδει. ὅτι: μὲν οὖν 'πλῆθος᾽ ἐργάδεέαι, «Ῥόθον' ἔμπροσθεν 

εἴρηταυ, ὅτε δὲ 1) ἴασιξδ αὐτοῦ κἐνωσὶς' ἐστι) οὐδὲ λόγου 

λες καθάπερ οὐδ᾽ ὅει πάντων τῶῦ' ποιοὐνιων τὰς 1όδους 

ᾖ) ἐναντίωσις. οὐδὲ 7ὰρ ἐπινυῆδαν, "δυνατόν. ἄλλο τι παρα 

τούὐναντίον τῶν ποιούντων τᾶς Ὑύσους αἰ- [641] τίων, ὧὦς 

ἐπί γε ιῶν νόσων αὐτῶν δη κ σμά αὖθις ἐπισκεφό» 
µεῦα, καθάπερ γε καπὶ των ἐξ ἁνάγκης ἑπομένων αυτοῖς. 

συμπτωμάτων. αλλὰ νῦν γε έν τῶν ἐτὺ }ενομένων ὁ λό- 

γος ἐσιὶ νοσημάτων. εὔδηλον οὖν ὡς ἅμα τοῖς ποιοῦσιν 

αἰτίοις αναιρουμένοις ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ αὐιὰ συναναιρεῖ- 

σῦαι. τῶὠν ποιούντων ὃ᾽ αἰτίων Ἡ ἀναίρὲσις ἀπὸ τῶν ἐναν- 

τίων γίνεται. εἰ μὲν γὰρ τῷ ψύχειν τι νόσον ἐργάξοιτο, 

διὼ τοῦ Θερμαίνοντος ἡ ἴασις, εἰ δὲ τῷ Φέρμαίνειν, διὰ 

τοῦ ψὐχοντος. οἴτω δὲ καὶ εἰ διὰ πλησμονὴν νόσος συνί- 

σταται, τὸ τηνικαῦτα κενώσαι χρῇ τὴν πλησμονὴν, ὥσπερ 

γε καὶ εἰ ὑπὸ κενώσεως' ἀνατρέφειν ὅτι ἐἀχίότα προσήκευ, 
καίτου δοκεῖ τισιν ὣς οὐδέποιε ἐργάδεται κένωσις νύὐσον. 

ναοιαϊῖοπο απά]Ιροήτ, Ομος 1δίας ρ]εηεπάο πιοτραπα εΠ- 

οἷαί απίεα ἀῑοίαπι εβ.΄ Οποά απίεπη γαειαϊίο Πί εἶις οἳ]-- 

ταί]ο, ἀἰσογτε ποπ οβας εΠ, πῖ πεο ιο οπΙΠΙΗΠΙ σαιι[ατά πα 

πἹογρο8 ε[ΠοϊεπΙῖΙπή εαγα[ῖο ΠΙ εοπίγασῖαπι γοπιοδίαπι, Ἴνθ- 

4Ἡε επίῖπι ααϊά(άαπα αλά ρταείοΓ τεπιοςίαΠι΄ σα ΠΊοΥΏο 

ε[ιοϊοπίῖρας οοµίναγίααι εχεορϊϊατϊ Ροίεβ:, 4 επιαά πιος ήτα 

ἴππι 1π) ππογΡίς 1ρῇς Ίαπα Γαοἱ1 τητ[ας, απ ἵπ [γπηρίοηιᾶ- 

6 605 ΠΙΟΥΡΟΦ ποσε[Ἱατίο οοηαἑα Π{ῃια5 εκρ]ογα αγ] [α-- 

πηδ. 96ᾷ πωπο 46 πιοχοῖς θἱἰαπίπιπι οβοσίεπίΐρις μαβο- 

{αχ ογα[ῖο. ῬΡετ[ρίοι σα Ισ ο[ῖ οαιι[αγΠα πἹοΏος αΠῖ- 

οἰεπίίμη [αρ]αίίοπο . πια] οἰἶαπι Πποχβοβ 1ρ[ο8 ηοθος[[ασίο 

(ο]1, ΑΙ οαιίαταπι πιοχνος οΠιοϊεηίῖαπι Πί αὐ]αιίο ρευ 

οοπἰτανία. οί απ επῖπ γε[Ισοταπάο: ΠηοχῦμΙα. ε[ῃοῖαί, 

οπ]ο[αοἴεπίῖριιδ Πεί οιγαίΙο: [ νετο οα|ο[αοίεπάο, τε[Γῖρο-- 

ταη ραςΣ Πα «ποαο Π ρτορίεν τορ]οίίοποπα Ππιοιραθ ουΠ- 

Βπππαίμγ, ἴπο Τεπιροτῖδ τορ]είῖο γασαπᾶα εί, οφ Πεπ]αἆπιο-- 

ἆαπι εἰ [ οἨ ναοπαΙΙοΏεπι οοἵριί αοργοἰεῖ, 14 οἶρο απαπι-- 

Ῥτϊπιππα τεῄσεγε οοπνοπ1έ, εἰἶαπιῇΠ ααἰρακάάπα ρ]ασεαί ηιμή- 



ΚαάΙ Γ4ΛΗΝΟΙ ΕΙΣ 41ΟΙΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΙ, 500 

ΓΕ, Όλναχιν ΙΧ. [01.1 ς τω ΕΑ. Βα[. Έα κ τά)) 
217ουνιαι ὁ, ως έΟἱΚΣΥ, οἳ τοιουτου ΄μονον 1ον πιρετον Σίναυ 

φόσον. ὡς εἴ γε ἔγνωσαν ὡς ἅπασα διαθεσις ἐνέφγειαν 

(βλάπτουσα. νύσος  ἐσιὶ καὶ ὡς. αἱ σᾳφοδραὶ δυσκρασίαι. ες 

ἐνεργείας ῥλαπτουσιν, οὐκ ἠμφισβήτουν περὶ τοῦ τας ἐσχυ- 

μὰς κενῴσεις. αἰιίας γίνεσθαι νόσων. . αἷμα μὲν γὼθ «ἄν. τε 

-ὁμα μήτρας -ἄν «τε δι αἱμορῥοϊδωο ἄν τ. ἐξ ἕλκους . ῥυῇ 

δαψιλὲς Ἠ}ὴ πάσας 3 τᾶς γε πλείσιας. ἑιέργείας, οἱ οὕτω πά- 

ὑόνιες βλάπτονται. τινὲς ὃ᾽ ἐξ αὐιῶν οὐ μόνον ταῦτα πιά- 

σχουσιν, αλλὼ καὶ ὑδέρυις ἁλίσκονται. μακραὶ ὃ᾽ ασιτίαι 

τοις φύσει πυρετωδεδτερον ἔχουσι. τὸ Θερμὸν οὐ µόνον. τὰς 
ἄλλας βλάβας, ἀλλὼ καὶ πυιὸν ἐπιφέρουσιν. ὅσον μὲν οὖν 

αληθὲς ἅμα ἐστὶ καὶ 2ρήσιμον εἴρηται. προσθώμεν. δὲ αυ-- 
τῷ τι καὶ δια τοὺς ληροῦντας, οἴοιπερ νεώτεροί εἰσι τῶν 
ἑατρῶν, ὑπὲρ ὀνομάτων μὲν ἐρίζοντες, οἰόμενου δὲ περὶ τῶν 

πφαγμάτων αὐτών ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. οὗτοι τοίνυν εἰ- 

σὶν οἳ λέγοντες οὐκ. εἶναι Θεραπείαν τὴν ἀναίρεσιν' τῶν 
ποιούντων τὰς νόσους αὐτίων., ἀλλὼ καὶ προφυλάκην, . οἷς 

πρώτον μὲν ἐπιδεικτέον ἐσιὶν ὡς περὶ ὀνόματος ἐρίζουσιν, 

ᾳπαπῃ πποτβραπα ναομα[ῖοπε Ἠετ, ΑΙ Ἡ, αἱ αρραγεῖ, Γο]άἨι 

{εῦγειι ε[[ο πιοχΌιιπι ατυἰγαμίαν,  Όαοά { οπππεια α[[εσι 

αοἴἴοπεπα Ιαεάεηπίεπι Πορ ε[Τε εἰ οπωμεΠα 1Πῇσπεπα 1η- 

{επρεγίεπι 4ΟΙΙΟΠεΝ Ἰαεάετοα. ἀῑάΙοϊ[[ομί, πεφααφιαπι. εα ἆθ 

ΥΕ νεμοαµιεηίες ναςμαβίΙοηεδ πιοΥβοζµπι οαι[ας εχετε ΠΟΠ 

ἁωδιια[επί, Ἐπίπινετο [αησιῖ5 Παπ. οορίο[ε απί εκ π{εγρ 

αυἱ εκ αεπιογγλοῖάε αμί ναπεγε ῥτοβς, τα α[Πεοίίδ αμ 

οΏιπες αιἲ Ρ]αγίπιαε Γαμοίῖοπες οραεάπίαν, Οι]άαπι ΥεΓο 

αρΡ{ΟΣΙΠΙ ἨοΠ πιοάο αεο ρα Παπίας, νεγυπι εἰἶαπι Ηγάετῖς 

εονΏρίαηίαν,  [οηβας αΠ[εηι Ιπεάῖαο οαἱοτεπι παϊίιγα [6υ- 

γεη/ΙοτεΠι ἸαβεπΙ]ραδ, ΠΟΠ πποο εείεγας Ιαε[οιεςδ, Υ6γαι 

εἰῖαπι {εῦγει αὐ[οταπί. Ομιάαμιά βίας νεταπι [Παπά]. ε[ί 

4ο ι{]]ε ἀῑχίπιιδς 1 ἴαιπει ααιπας αἰαμίά εἰταια ρτό- 

Ρίος Θ4ΙΥΜΙο86, 4 1α]ος [αηπί τεοεπἰ]ογες ααἰάαπι πιεῖοί, αἱ 

4ε ποπιπῖρις αιειοαμίες αιἰαιπαη! [ο 4ὲ τεριι 1ρῇ5 ογα-- 

ΠΙοΠ6ΙΏ Ἰαβετο,  ἨΙ [απῖ Ιδιας ου σαµ[αταπι πιογθος εβ]- 

οἰεπ ΙΙ «ενοτοπεα οιχαἰ]οΏεια. Πο εἶἴε ρνο[ενιπί, Γεὰ 

Ρταε[εγναἰίοπεμς αμ] να ρχπµπα ἆσ μομαῖπο Ἠήραχγο, ἀείπάς 



504 ᾿ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ 
ΓΚ. Οµαττ ΤΧ. [64.] «Εά. Βα[. Ῥ. (041.) 
εἶθ᾽ ὅτι μηδὲ περὶ τούτου Ναλώς' ἔνδα μὲν γὰρ οὐκ ἐστι 
τὸ ποιῆσαν αἴτιον τὴν νύσον, ἐνταῦθα ἴασις µόνη τῶν γὲ- 

γονότων ὑπολείπεται, ἔνθα δὲ οὐδέπω ποιεῖ τὸ ἐνυπάρχον 
αἴτιον τῷ σώματι, καθάπερ ἡ πλήθωρα, τοῦτο προφυλακτι- 
κοὺ μέρους τῆς τέχνης ἐσεὶν ἡ τῶν τὀιούτων αἰτίων ἀναί- 

ρεὲσιο. ὅὁπότε ὃ᾽ ἤδη ποιεῖ, μικιόν πώς ἐστι τὸ τοιοῦτον 

ἔκ τε προφυλακῆς καὶ Θεραπείας. ὅσον γὰρ ἔμελλε ποιή- 
σειν ἐκωλύθη 7ενέσθαι καὶ τοῦτό ἐστο τοῦ προφυλαμτικοῦ 
τῆς τέχνης. ὕὅσον δ᾽ ἤδη γέγονεν τῆς νόσου, δεῖται Θερα- 

πείας ἰδίας. ὕθεν ἐπειδὴ μικτὰ τὰ τοιαῦτά ἐστιν ἔκ τὰ 
προφυλακῆς καὶ Θέθαπείας, ἴδιον οὐκ. ἔχομεν ὄνομα καὶ διὰ 
τοῦτο ὄλλοτε ἄλλως αὐτὸ προσαγορεύουσιν οἳ ἰατροὶ, ποτὲ 
μὲν προφυλάττεσθαι λέγοντες, ὡς μὴ τἐλειωθῆναι τὴν ὑπηρ-- 

γμένην δη γεννᾶσθαι νύόσον,  ἔστι ὃ᾽ ὅτε ἰᾷσθαι λέγοντεςν 

ὡς ἐπὶ τῶν ὑπὸ λυττῶντοφ κυνὸς δεδηγµένων. ὅσα γὰρ ἐπ᾽ 
αὐτῶν προσφέρεται φάρμακα, διτεώς ὀνομάξουσε, ποτὲ μὲν 
ἰάματα λύττης, ὧὡς εἰ καὶ τῆς γεννώσης αὐτὴν διαθέσεως 

14 ααἱάσπα χεοίε {αοεγθ’ ἀοπιοπβγαπάαπα εΠ. ὮὈδΡί παπίαα 

οα[α Ποπ αἀε[, απαο πΙοτρπῃ ε[ΠεσοενΙῖ, 1Ρί Ποια ε[εοίααπα 

ομγαἰῖο τε]ἰπαίαν, /αΡῖί νετο απαε Ίπεβ οοτρονῖ οααί[α 

ποπ πα αἰἰᾳῖά ε[ιοῖ, αἱ ΡΙείποτα, αἆ ΡγορΏγ]αο[ῖοεπ 

Γεα ριπε[ογναϊγίοεπα αγ ρατίεπι αἰῑπεί Π]αδπιοςί σαι[α-- 

τα ενετ[ο,  ΌΟυΙΠι ΝΕεΤο Ἰαπα ΠΙΟΥΡΙΠΗ ε[οῖί, 1 ορα5 

αποάαπιπιοάο εκ Ργαε[εγναίίοπε εἰ οαγαίῖοπε ππ]κίππα εῇ, 

Οἱα ίσα  επῖπι ο[εοίαγαρ ογαπὲ οαπ[ας Πετὶ Ργομρίίαπι 

εΒ, Ἰάφπε αγ ρτορΗγ]αοίίοςς ππμαθ εβς απαηίαπι ΝεΓΟ 

Ί8π. πιονΡΙ [αείμπι οϐ, ῥρτοργίανα ογαῖοποπι Ῥοβι]αί, 

Ὀνάα οποπίαπα 1ῆα οκ Ῥιαε[εγναί]οπο αο οιγαΊοπε πηϊχία 

{απ8 Ῥγοργίο ϱΑΓΕΠΗΙΙ5 Ποπιμθς Ργορίετοα αἰῖας α]{{ου Ἠχθ- 

ἀῑοῖ αρρεἰ]ίαπί, αιὶ ἠπίενάαπα απὶά σπα ΡΙπεσαγεΓ] ἀἰσα πε, 

πο πιονθαςδ αι απ ρτουγεατὶ οοερΙῖί, αἀσ][ε[οαί; Ππίονάαπι 

νογο οπτανῖ  απειπαάπιοδια απ χαρίοίο σ8π6 ἀθπιογῇς, 

Όιιαο Παπιάεαι αἳ ἐρίίς αἀλρεπίας πιεἰσαππεπία, 4ποβι8 

1ρ[. πιοίδ αρρε]]απῖ, ΠοΠΠΜΙΙΠΟΙΙάΙ αἀνεν[ας ταρίεπι 6- 

πηθᾶία, αο {ἱ αἆ α[Γεοιοπειπι ταρίθπα Ρτουτεαπίοπι ἀἱσεγοη! 5 



Λά4ΙΓ Γ44ΗΝΟΣΥ ΕΙΣ αττοτΣ ΣΠΟΠΜΙΝΗΠΜΑ4ΤΑ. τοῦ 

Εά. ματι, ΙΧ. [6. 65.] - Ε, Ῥα8, γ. (545. 44.) 

ἐλέγοντο. ἐνίοτε δὲ οὐκ ἰάματα προσαγορεύουσεν, ἀλλὰ προ- 
φυλακτικὼ τῆς μὲλλούσης ἐἔσεσθαι λύττης. 

/ κ. 
[65] Τὼ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν τὲσσαρεσκαί- 

θεκα ἡμέρησυ. 

... Τὰ ὀξέα νοσήματα μεγάλα τὲ ἐστι καὶ πρὸς τὴν ἀκμὴν 
ἐπειγόμενα διὰ ταχέων. εἰκότως οὖν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ 

(944) τὰς μεταβολᾶς ποιεῖται µἐγάλας, ὅπερ ταὐτὀν ἐστυ 
τῷ κρἰνεσθαι. τὰς γοῦν τοιαύτας μεταβολᾶς, ὅταν ἀθρόως 

ἐν νόσῳ γενηθώσιν, αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης ὀνομάζει κρίσεις, 

ἐγίοτε μὲν ἀθρύως ὑγιαζομένων τῶν νγοσούντων ἢ αποθνη- 

σκόνιων, ἐνίοτε δὲ µεταβυλήν τινα μεγάλην ποιησαμένων 

ἐπὶ σωτηρίαν ἢ ὄλεθρον, οὗ μὴν παραχρῆμά γε σωθέντων 
1 ” ’ “” 3 τι ώ ι .) 3 τς {/ 3 3 ” 

ἢ ἀποθανόντων, ὧστ είναυ ὃ τας ὀξυθῥοπους ἐν αντοῖις 

ΠΟΠΠΙΙΠΦ4ΠΑΠΙ Ύετο ΠΟΠ τεπηεᾶῖα, [εά ταΡρῖε Γαΐητα ῬΓαε[εΓ-- . 

γαπία νοοῖϊβηῖ, 

ΧΧΠΠ. 

ωάομεῖ ππογδὶ φικαιμογάεεῖπι ἀἰεδμς [ιζἰςαπΕιιγ. 

Αοπιῖ πιοτβί ἵαπι πιασηϊ [απ {πα οε]εγ]ίετ αἆ Υ]ρο- 

τε Ῥγοροεταηπί, ἆπτε 1Ρ1ίάΓ Ραποο ἴεπιροτε εἰ Πιαρηᾶδ 

πηυίαϊΊοπες {αοἰπηῖ, αποά Ἰάεπι ε[ αιιοά ]μάϊσατ,  1ρίε 

βαπῖάεπαι Ἡϊρροογαίες Ἠ]αεοεπιοάί πημίαίῖοηεςδ, απάπι ἆε- 

τερεπίε ἴπ ΠΙΟΥΡΟ Παπί, οτί[εο, Ἰιά[οαίίοπες αρρε]]αί , 1Π-- 

{ετάίιπα απἰάεπι αεστοιαη!ἶριις [αηἱίαίεπι 1]οο γεοΙρΙεπ Ρις 

απί Ιπίεγεαπδις: ἀπίετάιπι Υετο αµαπάαπ ππαρΏαπι αἆ 

[αλαίεπι αμὶ αἆ πιοτίεπι πιμῖαἰίοηοπσι Γαρεμηῖρας, αἲΙ {α- 

ἨΙΕΠ ἨοΟἩ αχ «Ίοπιροτο Γο[ρίίες εναἀαπί ααἲ Ἰπίεγεαπί, 1ία 

υί οπαίπον Ππί ἵπ 1ρῇ9 τερεµίίπαε ππἰαίίομς5, ϱμᾶς 1ρίο 



ιν 

Ίὰ, Όματιι ΙΧ. [ὅ5.] ...Ἐα. Βα[. Τ. (2414) 
µεταβολας, ἄς αὐτὸς ἐδίδαξεν ἔν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιών . 

πο ο ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ » 

εἰπων' ἐπὶ σωτηρίην Ἠἢ ὄλεθρον ἡὴ ῥοπὴν. ἐπὶ τὸ ἄμειμόν ο 

τὸ χεῖρον. ὅτι ὃδ᾽ ἀνάγκη διὰ τὸ μέγεθος τῶν νοσημάτων 

καὶ τὴν σφοδρότητα τῶν συμπτωμάτων ἢ νικηθῆναι διὼ τα- 

χέων τὴν δύναμιν, ὧστ απολέσθαυ τὸν ἄνθρωπον, ἡ πρὸς 
τὴν τῶν λυπούντων ἔμκρισιν ὁρμήσασαν, εἰ μὲν κρατήοξιὲν 

ὦν προὔθετο, κρίσιν ἀγαθὴν, εἰ δὲ κρατηθείη, κακν ἐργά- 

σασθαι, πρὀδηλον παντί. διὰ τοῦ οὖν ἀδύνατον εἰς µα- 

κρὸν Ἰχθύνον ἐκπεσεῖν τὴν κρίσιν ἓν τοῖς ὀξέοι νοσήµασιν. 

ὥρον οὖν ἐπὶ τῶν τοιρύτων ἁπάντων ὁ {πποκράιης ἔθετο, 

τὸν τοῖν δυοῖν ἑβδρμάδοιν χρόνον, ὡς ἐξώιερον μὲν οὐδειὸς 

προϊόντος " ἔμπροσθεν δὲ τῆς ιὸ πολλών κφἰνέσθαι δυναµέ- 

νων. καὶ γὰρ ἡ ια καὶ ὁ καὶ ἡ εἰ πολλοὺς φαίνονται χέε- 

κρικυῖαι κατὰ τὸ τῶν ἐπιδημιῶν βιβλία, κρίνει δὲ καὶ 

ή στ τνὰς ἆλλ οὐκ ἀγαθῶς, ὡς καν τοῖς ορ κρισίµων 

ἡμερῶν ὑπομνήμασιν ἐπὶ πλέον ἐδείξαμεν, ἐν οἷς ἀξιοῦμεν 

τὸν μέλλοντα γεγυμνάσύαι παρακολουῦ ἠσειν οἷς Γπποκρά- 

της διὰ βραχέων ἔγραψεν. ὕσαι δὲ τῶν κρἰσέων οἷον ἡμός- 

ΡΥΙΠΙο ερ]ἀεπιῖοι 9 νετρῖς ἀθοιῖ: 4 [αἰμίεπῃ αμὲ Ππογ-- 

ἴειι αμι ἀε[ιπεπιεπα ἴπ ππεἰίμς αιιὲ ἀειεγίς η ρεεμπη.. θιοά 

νεγο ποσε[αγίμπι Πί ΠΙΟΓΡΟΓΙΙΠΙ πιθσυλαάἶπε αο [γπιριοπηᾶ-- 

ἴαπι νε]επιοηίία ναὶ οἰίο νίγος α4εο Ρτοβεγπῖ, τα Ἰοπιο 

πιογΙα ία» νε] αἆ ποκΙοταπ] ΗΠΠΙΟΓΙΠΙ εχογεϊῖοπεπη οχοἰἰατί; 

αο {μπι {ΠΠ πιοάο αἩοθ Ππνα[εγίπῖ εχ[αρετεπί, Ῥοπαπας [ία 

αυ εκ[αρεγεπία”, Ἰπα]απι ογΙ{π {οτε οιπηῖβαδ ποίπι ο, 

Όιας οὉ τε 1η πηοχθῖς αοι[ῖς οί 1π Ιοήραπα [επριιβ 

εχοίἆενα θεία». Ἠϊίος Ισίίατ ἵπ οπιηῖβας Ηἱρρουγαίες {ει- 

πω] αι αι ἁαατιαα Γεριιπιαπαγιαπα {επραδ, απο πα]]ας 

πλἱεγίας Ρργορτεδίαϊίἁτ, Ἰσεί απίο ἀεοϊπιαα αιιαγίαπα ἀῑοπι 

ση 1 ρο[η! ]αάϊοατί, Ἐἰοπίπι απσοίπιαδ, ποπας, Γορι]- 

πια εἰ οιΙηίδ πιπ]ίο Ἡν Ἠθγὶς ερἰἀειμίογαια ππαμΙ[εβο 

Ἱπάἰσαταπί,  Ἰηά]σαί απἴοιι εί [εΧΙΙΙ5 ΠοΠΠΙ]]οδ, Γεά ποπ 

Ῥνοίρετε, ααεπιαζπιού απ Τη οοιπηιεηίαν[ἶς Ηῆχις ἆα ἀῑουας 

Ἰαάἱσαιογ]] Ιαϊ115 ἀεπιοπβγανίπιας,  ἵπ αρας εχεγοῖιαἰαία 

ο/[ο νοΙυπιας ευπι αἱ εα Πί α[Γεφιαίαταδ, Ύµαε Ηιρρουγα- 

(65 Ραμοῖς οομ{ογΙρΗΙ, Οαἱραδσμμφαθ νειο Παάἱσαι[Ιοπ]ρας 



ΚκαΙ Τά 4ΙΠΝΟΣ ΕΙΣ 1ΤΤΟΙΣ ΤΠΟΠΙΝΗΜάΊΗ4. ερ 

Ἔα. Οἶανε, ΙΧ. Γόδ. 66.] το Ἐν Βα[, Ὑ. (944: 
ῥοποι ΑΗ ταύταις τὸ τέλος ἄλλη τις τῶν ἑξῆς ἡμερῶν 

ἐπιτέθησιν, ἂς αὐτὸς ἐδίδαξεν, ὁποῖαί τινές εἰσιν ἐν. τῷ 

προγνωστικῷ" δεδαξει δέ τι κανταῦθα κατὰ τον ἑξῆς ἆφο- 

᾿δἰσμὸν ὑπὲρ αὐτῶν. ἔσιι δέ τις καὶ τούτων τῶν ἡμιρῥύ-- 
πων κρίσεων ὄρος ἄλλος ἐξώτερον, μεὈ ὃν οὐκέιε πρὀέρχε- 

σθαι πέφυκεν ἡᾗ μ΄ τῶν ἡμερῶν.. ὅδὰ μὲν οὖν ἐν τῇ τεσ- 

«σαρεσκαιδεκάτη ὑερίθη τελέως, ταῦθ) ἁπλῶς ὃὁ “Γπποκράτης 

εεἴωδε προσαγορεύειν: θξέα, ὅσα δὲ "ἡμιρῥόπως αριθέντα 
τῶν ἐφεξῆς τινα κρισίµων ἡμερῶν ἄχροει τῆς μ΄ ἐφυλάχθη, 

ταῦτα οὐκέτι ἁπλῶς προσαγορείειν οξέα είωθεν, αλλ ᾿ ἐν 

συνθέτῳ προσηγορίᾳ» ὃν ὅλης τῆς λέξεως, οξέα τὸ ἐν α 

ἡμέραις κρἰνόμενα σαφεστέρᾳ ὃ᾽ [66] αὐτὰ λέξει δηλοῦ- 

σιν οἱ πρυσαγορεύόντες ἐκ μέιαπτώσεῶς οξέα. ' περὶ τού- 

των μὲν οὖν ἐν τῷ προγνωσιικῷ ταδε γράφει εὔπνοιάν 

δὲ χρὴ νοµίζειν κάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίην 

-ἐἓν' ἅπασυ τοῖσιν ὀξέσι νοσήµασιν, ὁχύσα ξὺν πυρετοῖς μέν 
” 

νε]αεῖ Ἰεαήγγ]ιορῖς Ἱπιρογ[οσιῖ αἰ1ογη ἀείηπεερς «ῑεγαπα 

Τεηαεπ απ αἰφιι]5 Ῥεν[εοιῖομεπα ἆο βπεπι Ἰπροπες, πό 

1ρίε εἰ ᾳπα]ες Επί 1π' ργτορποβίσο ἀοθαῖέ; ο εἰίαπι αἷῖ-- 

ααἁ 4ε 1ρίι5 Γεφπεπ!ῖ αρμογΙ[πιο ἱταδανας εΠ. ΕΠ α- 

ἴεπι οἱ Πατυπα Πεπϊγγποραταήι ἹΠρετ{εςίοΓάπηνα ΙπάΙσα[ῖό-- 

παω Τεγππ]πας απ]άαπι αάδ εχἰαεγίος, Ἠυἰίτα αεπ Ποιι 

απιρ]ῖας ργορτεάί Ἰεεαῖ ἀῑεπι αααάτασεβπιαπα.  Ουἱεαπᾶο 

Ισιίαγ πποτρί Ἱπίτα απαγίαπι ἀοεϊπιππι. ἀῑεπι Πμίοβρτε Ιαά1- 

οαπίήστ, Ἰο Ηιρροοταίες ασα[ος αΡ[ο]αίε ΠΟΠΙΙΠαΓε οΟἨ [16-- 

ναί, ΟµΙοάπςς νετο αἰἴφιο Γαρ[επεπίῖαπι ἀῑεγαπι ]αά]- 

οαἴοτΙοταπη ΠΘΙΠΙΥΓΗΟΡΟΕ Ἰπιρεγ{[εοῖε ἸαάϊοαιΙ αἁπ[ηαε ο8- 

ἀτασε[ίπιαπι ἀῑεπι ΄ ἀπταταπί, 1ο ποια αρ[ο]αίε αοιίο 

ΠΟΙΠΙΠαΥΘ οοπ/[αεν1Ε, [εὰ ογαίίοηπς εκ Ἠϊδ οπιπίδας Ιο[ιο-- 

πῖρας οοπιροβία αοὐίο ΊΠΟΤΡΟΒ αιαἀτασιηία «περα ]αάι- 

σαΐο5. Ὑεταπι ἀλαοιάῖογε ογαίῖοπε ἀεο]αταπί απ αοιίο8 

πιογρος5 εκ ἀεοιάεπί]α νοοϊίαηῖ, Οωααρτορίετ Ίαπο 1π Ρτο- 

“"ποβίσο Γοτ]δῖῖ [επίοπίϊαπι: [ρἰγαμαὶ νεγο Γαοἴἰἰέατετα ετι- 

ἴπιαγε οροΓίεῖ ΡεΤππαΡπαπι ρίπι αἆ [αἰμεε Βαδετε Ἱπ 

οπιπίδμς αεμεῖς πποτθίε, ἁμί [εῦτε [ογιίμπιμγ εοπιῖτες εἰ 



6ϱβ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ Ι ΑΛ 
(Εά. Οπατι. ΤΧ. [66.1 . / μα οχξά. Βα[..Τ. (9449) 

: 2 σ 

είσιν «καὶ ἓν τεσσαράκοντα ἡμέρησε κρίνεται. τονυνὶ δὲ ἐν 

τοῖς ἀφορισμοῖς περὶ τῶν ἁπλώς ὀξέων ἀποφαινόμενος «εδ 
φησὶ κρίνεσθαι αὐτὸ ἡμέραις, οὐ μὰ ἄία τοῦτο λέγων, ὥς 

ς / «/ / Δ 3 { 3 ς Ν / 8 τινὲς ὑπέλαβον, ὅτι ιὸ τὸν αριθμόν εἶσιν αἱ τὴν κορίσιν ἐπὶ 

τούτων τῶν νοσημάτων ἐργαζόμεναι,. κατὰ τοῦτον γὰρ τὸν 
’ 2 ’ 

λόγον καὶ τὰ µεταπιώσεως ὀξέα τὰς κρινούσας ἡμέρας µ 
) « .. ὃν 

τὺν αριθμὸν εἶναι φήσοµεν, ὡς ἡ αὐτή γε λέξις ἐπ᾽ ἀμφοῖν 
ν 

ἐστιν, . ἐνιαυθοί μὲν εἰπόντος αὐτοῦ, ἐν ταῖς τὸ ἡμέραις 

κρἰνεσθαι τὰ ὀξέα πῶν νοσημάτων, ἐν δὲ τῷ προγνωστικῷ, 
ῥκύσα. σὺν πυρειοῖς ἐστι καὶ ἐν ταῖς μ΄ κρίνεται ἡμέραις. 

2492 κά ῃ 3 α / ᾿ ῃ 3 /.- 
αλλ οὗτοι μὲν οὐχ ευρίσκοντες ὅπως αἀλλήλοις ἐπιδείξωσιν 

ὁμολαγοῦντας τοὺς λόγους, τήν τε ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς καὶ 
) - -” .) ’ 

τὸν ἐν τῷ προχνωστικῷ γεγραμµένον αλλόκοιον ταύτην 
/ εκ. 1 ελ 3 , - 

ἐπενόησαν ἐξήγησιν. οὐδὲ γὼρ εἰς τὴν ιδ µέχρι τῆς µ 

αἱ κρίσιµοι, ἀλλὼ μετὰ μὲν τῶν ἐκ µεταπιώσεως πλείους, 
ἄνευ δὲ ἐκείνων ἐλάττους, ὡς ἡ περὶ κρίσεως ἡμερών ἐδί- 

. 

ομαάγαρϊπία ἀἰεδις ]μαάίεαπιμτγ. . Ἀιπο γετο πρί ἀπίαγ 

αρ]ιογ![πιος ἆε Ππιρ]οϊίει αοι!ῖ5 Ἰοᾳιίας, «εοδ αμαἰμογάε- 

υοἶπι ἀἱερας Ἰιζ]σοατΙ ῥρτοπιηοῖαί, ἩΠΟΠ Ῥρετ ἆονεπ, Ίος 

Ῥτοίεγεηβ, αμοά αιϊάαπα απἰαπιαταηΕ, ε[ε απααοτάεοῖπι 

ἨΙΙΠΙΘΤΟ ἆῑθς αἱ 5 πιοιΡίς ]αάιοαίίοπεπα [αοίαηί, Ἠαο 

επῖπι εχρ]οαίῖοπε εἰϊαπι ἀῑεθ 1ο οαμῖ ΠΙΟΓΡοΟΒ αομίος εκ 

ἀεοιάεηίία αμί ἀερεπεταίίοπε ποπιϊπαϊοθ ]μάϊοαηῖ, ΠΠΠΙΕΤΟ 

αμα ἀγαρ]πία ε[[α ἀϊοεπιας, ᾳαοά εαἀεπι 1η αἰτίδᾳαο {4 ογα- 

[ου 1ο απἶάθπι παπι αἲῖ 1ρ[ε: Πποτῥος αεµίος αμαάγαρβίὶπία 

ἀἰεδις Ἱ]μαάίεατι; 1π Ρτορποβ]οο γετο απ πα ἀῑοΙί: φμίομή-- 

µε αομεῖ ππογδὶ [εῦγει Παθεπῖ οοπεϊίες, φμαάταριπία Ἰιαί- 

οαπέµν. Ὑεταπι 4 παπι ΠΜ ποπ Ιπνεπῖτεηῖ, (οποίο ἆε- 

πποπ [γα ξαγὶ ε[ζεπί πίγοδᾳαο [ΕΓΠΙΟΠΕΡ, ἴππι Ἠάπο ἵπ αρ]ο- 

τ][παῖς, πα 1]]απα αιὶ 1π ρτορηοβίοο σοπ[ογρίι6 ε[ί, πιο 

{ο οοπ[επ!]χα, Ίαπο αρ[ατάαπι ΙπιεχρτοίαιΙοπεπι εχοοριία- 

νεχυπί, Άεαις επί ᾳμαἰαοτάεοίπα [αη{ αἆ ααάναρε[βπχαπα 

υ{ᾳπο ἀῑο Ἰπάϊοαίοτ, {εά ουπι Ππιεγοιάεπίίρας φαἰάεπι 

Ρ]μχθς9, αὐ[ᾳιο 11116 γετο Ῥαμοίογοδ, αεπιαάπιοά πα 11 πο- 



ΚάΙΓΙΑ4ΙΙΠΝΟΙ ΕΙΣ ΑΤΤΟΣΣ ΠΠΟΜΝΗΛΜΑ4ΤΗΑ. 500 

Εὰ, Οµατε, ΙΧ. [06.] Εὰ. Βα[. Ὑ» (214.) 
ὃαξε πραγματεία σαφώς. αὐτὴ δὲ ἡ τῶν πραγμάτων φύσις 

μαρτυρεῖ τῷ λογισμῷ τῷ φάσκοντι τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων 

ὕρον ἔχειν τῆς κρίσεως τὴν ιδ ἡμέραν. οὐδὲν γαρ οὐδέ- 
ποτ ὤφθη κινούµμενον ἂἄπ᾿ ἀρχῆς οξέως ὑπερβαν τοῦτον τὸν 
ὅρον, ἄνευ τοῦ δέξασδαί τινα τῶν εἰρημένων τεσσάρων κρί- 
σεων μίαν, ὡς ἐνιά γε καὶ βληχρὼ καὶ μικρὰ κατὰ τὰς 
πρωτας ἡμέρας ὄντα περὶ τὴν δ΄ ἢ τῆν ἕ ἡμέραν ἀρξάμενα 

τῆς ὀξύτηιος εἰς τὴν ὁ ἐτελεύτησέν. ἄλλα δὲ ἐπὶ τῆς 

ὁτ ἢ ὅ ἡμέρας ἀρξάμενα τῆς ὀξύτητος εἰς τὴν κ΄ ἐτε- 

λεύτησεν. ὥστε µηδέποτε ὀξύτητα νοσήµατος συνεχοῦς 

πλείους ἡμέρας δύνασθαι κατασχεῖν τῶν ιὸὃ. τῶν ὃ᾽ ἀνω- 

µάλοις ἐχόντων τὰς κινήσεις ἐκτείνέται πολλὰ πρός τινα 

τῶν ἐξωτέρων προθεσμιῶν. λέγω ὃ᾽ ἀνωμάλους ἐχόνιων 
τὰς κινήσεις, ὕσαυ τισὶν ἡμέραις σφυδρωθέντα μειὰ ταῦτα 
ἀσήμως ἐθῥᾳστώνησαν, εἶτ αὖθις ἐξαυξηθέντα τὴν συνέ- 

χειαν ἔλαβεν. ἐὰν οὖν τις, ὧς εἴρηκα, τὴν τήρησιν ἐπὶ 

τών ἀθῥώστων . ποιεῖται, παντα εὐἐρήσει τὰ ὃν ὕλων τοῖν 

Πτο ἆε ἆῑερας Ἰαά]οαίογ]] ἰταείαία αρετίε ἀεπιοπβταίαγ, 

1ρία εἰῖαπι γεγυπα παϊήγα εαπῃ τα(ίοπεπα ἰε[αίατ, αµαε ᾱἷ- 

οί αομίο ΠΙΟΥΡο5 ἸιάἰσαἰΙοπῖς εγιπίπαπα Παῦεγε ο ματίπα 

ἀεοίππαπα ἀἴειη. Ἀια]α5 επῖπι αποιαπι πποτὺις, αυ αἳ 

1π]Εο οε]εγῖίεν πιονογείις, Ἠμπο Γαρεγα[ε ἰεγπίπιιι {η 

νεπίμς εβ, απ αφααπι εκ απαίποχ Ίαπι ἀῑοιῖ ]ιά1σα[ῖο-- 

πῖρας επαπι Ποπ [αρ]εγ, αἀεο αί ποππι]ῇ ργ]πιῖθ ἀῑεῦιας 

ἠπιρεοῖ]]εε αο ρατνί εχΙ[ιεπίθ», απατίο απί οαϊπίο ἀῑς αοιι-- 

ΏΙΕΜ εκοτῇ ἀεοῖπιο [ερίίπιο ἀῑε [εγπιῖπαίί Πηῖ,  ΑΠΙ νετο 

αὖ Γεχίμπι απῖ Γερίίπιαπα ἀῑεπι ἄΕΠΠΙΕΠ εχοτβ νΙσεβπιο 

οε[Γαγ]Πῖ. Όπατε πιοτδῖ οοπ]ηαϊ αοἷες Ρ]αγε ϱπάπι ϱιι8- 

{αοχάςείπι ἀῑες οοη/{εφαῖ ΠπεφιαΓπαπα Ροίε[, Έοταπι νετο 

ααἲ πιοίας Ἠαβεπί 1Παε(πβ]ες πια] αἆ α[αιοά πᾳαο 1επῃ-- 

Ρις υ]{εγῖις ρταεβμΙίαπα εχἰεπάμπίατ. ἨὨϊεο αμίειη ἴπας-- 

αὐα]ες Ἰαβετο πιοίμ εος5 φιῖ απἰραςάαπι περα νεµεπιεῃ- 

Ποτεθ {1εΓε, Ῥροβεα [πε αἰια ΠβπϊβοαίΙοπε τεπα[εταηξ, 

ἀειπάο γατ[αθ αἀαιοῖ οοπΗπ]ίαίοπι αοοερεγυΏῖ. 9 φἱθ 

Ιρ]ίας, αἱ ἀῑκ1, 1 αερτοίαπΗΡις ορ{ετναίίοπεπα {αοἷαῖ, ΟΠΙΠΕΒ 



- 

510 ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΠΙΟΙ ον 

τὰ. Οἶμιτῖ, ΤΝ. [6β. 07. 1 | . Ῥα[ ν. (59). 
δυοῖν.. ἑθδομάδοιν. ὀξέως κινηθέντα, η δωτίρα προερ- 

χάμένας να ὅτι ) αλ 

λ το ων ὃς αν) τν. ον 

κό’. 

[ο] Τῶν ἑπταὰ ἡ τετάρτη Απισγλος. ἑεέρης ἑθδομάδος 

ἡ ὀγδόη ἀρχὴ, Ὀεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάνη. αὕτη γαρ ἐστυ 

τετάρτη τῆς δευτέφης ἑβδομαδος. θεωρητὴ δὲ πάλιν Ἶ 

ἐπιακαιδεκάτη, αὔιη γάρ ἐσει τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς 

τεσσαρεσκαιδεκάτης; ἑβδόμη δὲ απὸ τῆς ἐνδεκάτης. 

:"Ἐπιδήλους καὶ. Θεωρητὰς εἴωθεν ὁ "/πποκράτης ὀνο-- 

μµάδειν ἡμέρας, ἐν. αἷς ευ: σημεῖον φαίνεται δηλωτικὸν τῆς 

ἐσομένης κρίσεως ἐν ἑτέρᾳ τινὶ τῶν κρινουσῶν ἡμερῶν, ἅσ- 

Ίπινας αὐτὸς ἐν τῷ προγνωστικῷ κατα τετράδα ἐποιήσατο: 

ἐέμνων ἑκάστην τῶν ἑβδομάδων δίχα. τὴν μὲν οὖν πρώτην 

τετράδα τῆς ὅ ἡμέρας ἐπίδηλον εἶναί ΄φῆσι τὴν απὸ τῆς. 

ἀρχῆς. ἐἑνδεκάτην δὲ τῆς εδ, ὅτι καὶ αὐτὴ δίχα τμηθεῖσα 

Μηψεηῖοξ, απά Ῥοετ. ἀῑιας ἀπίσρτας Γεριῖπιαηας οε]ογῖῖεν πιο- 

νεπίαν, παπαιαπι α αιογίογεια ργοργεςἱ ἱεπιίπαία, 

ΧΧΙΥ. 

δεριεπαγίογµπῃ ἱπάεα φιατίµς. ΄ δεοιωιάαε [ερείππαπας οεῖα- 

υμς ρηἰπερίωπι  Ὀιάεείϊηις φµοφµε [ρεειαπᾶμς ἀῑες, 

Ἱς επῖπι [εομπάαε [ερείπαπαε οµαγιμς εβ.. Εως νέγο 

τ.ρεοιαπάς ἀεοίπιις [ερείπιμςς ἰς παπιοµιε α ἀεεῖπιο φμαγιο 

φματέις ε[ῖ ει αὖ ιπάεοίπιο Γερείπιμς, 

1η41οες εἵ [ροείαΡί]ες ἀῑεν ποπηίπατε οοπ/{[αεν]ί Η]ρρο- 

ουαίος, ἵπ απῖριας {Πρ αἰ]ηιοά αρρατεῖ [αἱαγας Ἱπα]σα-- 

Ποπ ποΙοαίΊναπι, ἵπ αἰο ᾳποασι ]πάἰσαη τμ ἀἴεγιαπι, 

(4105 1ρ[ε 1 ργοσποβίσο Πησιι]]ς Γοριϊπιαπίς Ρἱραγίο Γοοιῖς 

απιαἰεγΠατῖοφ ἀἰσε[Π:, Ρνήπναπα Παφιε φπαξεγμανίαπα Περί τηϊ 

ἀῑεῖ α ρτϊποῖρίο Ππίία [αρραϊαίίοπα Ιπαάίσοπι ε[ε αἲ, Ότ- 

ἀεοίπιαπι αίοπα ἀθοϊπιϊ ο παγὶ Παιαῖς 1πάίοεπι, ᾳαοά εἰ μία 
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Κάι Ὄνατι, ΙΧ. [67.] { ἘΕά. Ῥα[, Ὑ. (9141.}) 
τῆς᾽ δευτέρας ἑβδομάδος ἐγένετο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον. 

ἡ ερ ες α΄ ἐστὶν ἐπίδηλος ἐκ τοῦ τμηθῆναυ τὴν Υ; «ἐἑβδο- 

μάδα δίχὰ Ὑενομένην, πλὴν ὅτι ταύτην ἑβδομάδα συνάπτευ 

τῇ β’, καϊτοί τὴν δευτέραν ἀποχωρίσας τῆς α, ἀρχὴν γαρ 

ἀὐτῆς ἔφησεν εἶναι τὴν η ἡμέραν, οὐ µήν γε τῆς Υ τὴν ιν 

ὧς τινες τῶν μεε αὐτὸν ὑπέλωβον"  ὕτο μηδὲ τὴν κα τὸ 

πέρας, αλλ αρχἠὴν μὲν τῆς } ἑβδομάδος τὴν τὸ ἡμέραν, 

τελευτὴν δὲ καὶ πέρας τὴν κ. διὰ τί δὲ τὰς πρώτας μὲν 
ἑθδομάδας κατὼ διάξευξιν ἀλλήλων ἔταξε, τὴν τρίτην δὲ τῇ 

δευτέρᾳ κατὰ συνέχειαν, ἐν τῇ περὶ κρισίµων ἡμερών πρα- 
7άατείᾳ λέλεκται. καιὰ δὲ τὸ παρὸν ἀρκεῖ καὶ χωρὶς τῆς 

αἰτίας ἐπίστασθαι τὸ διὰ τῆς πείρας μµαρτυρούμενον. καὶ 

αυτος δὲ ὁ "/πποκράτης παμπόλλους αθῥωστους κατὰ τὴν 

Ξοιαύτην τάξιν τῶν πρισίμων ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐπιδημιῶν 
βιβλίοις ἔγραψεν κεκριµένους. λέγω δὲ τοιαύτην τάξιν, 

ὥστε τὰς πρώτας ἑβδομάδας τρεῖς εἰς τὴν κ ἡμέραν περιά- 

Ῥΐρατίτίο ἀῑνι[ας Γεοιπάαα [ερίῖπιαπας Πί ΙΠπάεχ. Ἐαάεπι 

γαοής εἰ ἀεοίπιας Γερίίπιις- ν]ρε[ιαιὶ ε[ι Ίπάεκ εκ ἀῑνι- 

ῄοπε Ἱεγίῖαο [ερίίπιαπας 1Ππ ἆμας ρατίες [αοία. Γιά {α-- 

ππεπ Ἰπ[ετε, αιποᾷ απο ἴετίῖαπι [ερίίπιαπαπι [εοαπάαθ 

εοπ]απσαξ, ο παπηνίς ῥγίπίαπι α Γεοιπάα [ερατανετίί, . Ῥε- 

ουπάας Παππφαε ργιποϊρίαπι ἀῑεπι οοείαναπι εΠε ἀῑκίε, ποια 

{αηιεη ἴεγί]αε ἀεοίπιππι οαἰπίηπα, οαεπιαάπιούαπα ΠΟΠΙΤΗ 11 

Ρο[ῖ 1ρ[απι εχ[βϊπιαταπέ, αιοά πεαε νΙοεβπαα ΡΓΙΠΥΠΙ 

{εγπιῖππη βαϊπετ]Ε,  [εά ῬΡγϊιποιρίαπι ααίάετι (ετίῖαε [ερί]-- 

π]αηαε (ΠαγίΙ 4εοἴππππαν πεπι απίοπι αἳ ἴεγαπαπα νι- 

οἑβπναπῃ.  Όχ αὐίειι ἀῑιας ῥτῖπιας Γερίίπιαπας ρε ἀῑ[]α-- 

οΙἵοπεπι ἃ [ε Ἰηνίοεπι Ππίποτ]ε, ἰεγίῖαπι νεγο [εομπάαε ρετ 

οοραἱαῖοπεπι, ἵπ ορετε ἆᾳ ἀῑερας ]αάϊοαίοτιδ ἀοοιίπιας. 

Ἰπ Ρταε[εηί]α γετο ΓΗΠοῖΙί εἴαπι οἴϊτα οαυίαπ πον][[ε 

ᾳαοά εχρεγιεηίϊῖα ουπιρτοβαί, Ἀαπι 1ρίε Ηιρροογαίες ρετ- 

πηι]ίο αερτος [εοιπόαπα {α]επι ]μάοαίοτΊογαπι ἀῑεγμπι ΟΓ-- 

ἀϊπεπι απ Ηρτις ερ]ἀεπιίοταπι [οτῖρί Γ[Πε ]αά]σαίορθ. Ὠΐσοο 

απἴεηι ἴαίεπι ε[[ο οτάῖπεπα, τί Ῥτίπιαε ἴτεδ Γερίπιαηᾶο αἆ 
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Εὰά. Οµατε, ΤΧ. [67. 68.] Εὰ. Βα{, Ῥ. (944. 945.) 
γεσθαι, τὰς ὃ᾽ ἐφεξῆς αὐταῖς τρεῖς εἰς τήν.µ. οὕτω δὲ 

καὶ τὴν ἕ καὶ τὴν π ἑξόμεν κρισίµους μεμαρτυρημένας 

καὶ: αὐτὰς τῇ πείρᾳ, καθότι κάν τοῖς περὶ κρισίµων ἀἄπε- 

δείξαµεν, παραγράψαντες τοὺς ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν κξ- 

κριµένους κατὰ τὴν εἰρημένην τάξιν τῶν ἡμερῶν. ἐκείνους 

μὲν οὖν τοὺς ἀθῥώστους ἐνταῦθα περιγράφειν μακρὸν, ἀρ-. 

κέσει δὲ µόνον (915) τὴν ἐκ τοῦ προγνωστικοῦ παραγρά-- 

γαι ῥῆσιν, τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσαν. οἱ πυρετοὶ κρίνον-- 

ται ἐν τῇσιν αὐτέῃσιν ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τε πὲ- 

θιγίνονταυ οἳ ἄνθρωποι καὶ ἐξ ὧν απόλλυνται. οἵ τὲ γὰρ 

εὐηθέστατου τῶν πυρἐτῶν καὶ ἐπὶ [68] σημείων ἀσφαλε- 

σιάτων βεβώτεςρ, τεταρταῖου παύονται ἢ πρόσθεν. οἵ τὰ 
κακοηθέστατου καὶ. ἐπὶ σημείων δεινοτάτουι γινόμενου τὲ- 

ταρταῖου κτείνουσι ἢ πρόσθεν. ἡᾗ μὲν οὖν πρώτη ἔφοδοςφ 

αὐτέων οὕτω τελευτᾷ' ἢ δὲ δευτέρη εἰς τὴν ἑβδόμην πε- 

θιάγεταιν ᾖἡᾗ δὲ τρίτη εἰ τὴν ἑνδεκάτην, ἡ δὲ τε- 

τάρτη εἰς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην, {ἡ δὲ πέμπτη εἰς τὴν 

ἑπτακαιδεκάτην, ἡ δὲ ἕκτη εἰς τὴν εἰκοστήν. αὗταυ 

μὲν οὖν διὰ τεσσάρων ἐκ τῶν ὀξέων εἰς τὰς εἴκοσιν ἔκ 

νϊβεβπιαπη ἀῑεπι, ἴτεν [εηαοπίο αἆ αμαάγασεβιηαπα Ρεσόη- 

οαΠ1ΗΥ. δίο επ αἱ [οκασ ο [παπα εἰ οοἱοσε[πιααι ἀῑεπα 

1πά]οαίογίο Παβερίπιας οἱ 1ρ[ος οχρεγ]επίία οοπβγιηαϊοβ, 

ᾳποπιαάπιοά μαι ἵπ Ἠὐχὶς ἆο ἀῑεριας ]αάἱσαίοχίς ἀεπιο[ίγ-- 

νίπηυφ, 1ο α αἱ ἵπ Ηβγῖ ερἰἀεπιίογαπα ποϊαπίας, ]αά1οαὰ 

Γαπί Γεοιπάα ἴαἱεπι «εγιπι ογάϊπεπι ἀο[οεγιρεπίο. ἂΔί 

ἴ]]ος αεστοίος αιιοπίαπι Ἰοησαπ ε[εί Ἰῖο ἀε[οτίρετα, [8:18 

Γαεγ1ί [οἶαπι οκ Ρχοβποβῖοο Γεπίεμ[ίαπι Ἠοο πποᾶο. [ε 18- 

Ῥδμίεπι Γαρ[οιίρενε: Γεύγες Πνάεπι πµππεγο ἀἰεθις ]μάίσαη- 

ἓμγν πι ο μῖδι Ποηπίιες ἰἰθεγαπίμγ, ἔμηι φιμῖδως ἴπιεγεμης. 

Ίναπι εἰ πι ρηαε Πεῦγες ει φµαε μτί([επεῖς οσα [1ο ῖς ἵπ- 

οεἆμπε, Φιαγίο αἀἰε αμὶ εἰἶαπι απίε ἀε[ιιωιε. -ἄὲ πια ἰπιε 

ππαἰίρηαε Γεθγες εἰ φµαε εµῖη ῥτανί[[πὶς [ρη οὐου ἐάπει, 

ἀἱε φµαγίο αμὲ ρτῖμς ὑπιεγίππμπι, ἔγπις Ἰέαφμε 1ρ/Γυγμπα 

ἵνεμίειως ἴεα εεγπαϊπαιμ; [εομπᾶμ υετο αἆ [ερεῖπωπα ἀμοί- 

ἐμτρ τεγείμς αἆ μημάξοίππιπα: φας αἆ φιιαγέτι ἀεοϊπιιεη 

[επιμς αἆ υἱρε[ιπιππ. «άἴφιιε τὶ πω] ευ αεμεῖς με οµα- 
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προσθέσεως τελευιῶσιν. αὕτη σαφώς ἡᾗ ῥῆσις ἐδίδαξεν ὅτι 

τὴν τρίτην ἑβδομάδα κατὰ συνάφειαν ἀριθμεῖ τῇ δευτέρᾳ 
καὶ ὅτι τὴν ιζ ἐπίδηλον ποιεῖται τῆς κ. 

κε. 
Οἱ θΘερινοὶ τεταρταῖου τὰ πολλὰ γίνονται βραχέες. οἱ δὲ 

φθινοπωρινοὶ μακροὶ καὶ µάλιστά οἳ πρὸς τὸν χειμώνα 

συνάπτοντες. 

3 ” -” ,. 

Οὐ µόνον τεταρταῖοι βραχεῖς γίνονται τοῦ θέρους, ἆλ- 
.) ” ’ ο 

λὰ καὶ τᾶλλα νοσήματα διὰ τὸ χεῖσθαι περιττοὶς χυμοὺς 
΄ ” ΄ ι ρω 3 

καὶ πάντη τοῦ σώματος φέρεσθαι καὶ διαπνεῖσθαι. ἐφ ὧν 
Ὕ ε ’ ”, ς ” , 

μὲν οὖν ἡ δύναμις εἴῃ ῥωμαλέα κἐνωθέντων τῶν λυπούντων 

αἳ νοῦσοι παύονται. ἐφ ὧν ὃ᾽ αἀσθενὴς ἅμα τοῖς λυποῦσι 

χυμοῖς κενουμένοις καὶ αὔτη διαλύέται" ὧστ εἰκύτως οὐδὲν 
” ” , , ' σε 6 .ε ’ 9 

τῶν Φερινῶν χρονίδευ νοσηµατων. ὁ ὃ /πποχράτης ἐπὶ 

εμογ αἆ νυἱριπεί εω αἆ]εοίίοπε ἑεγπιἰπαπέμτ. Ἠαεο [επίεπίῖα 

πιαΠΙ{εβιαο ἀοοεί ααοὰ ἰετίῖαπι Περιπιαπαπα Ῥει Γεοιηάαε 

εορυ]αίίοπεπι πμπιετεί εἰ αᾳποά ἀῑεπι ἀεοίπιυπι [ερίίπιαπι 

νιοεβπιϊ {αοίαί Ιπάῖοενη. 

ΧΣΧΥ. ας 

«4ε[ίναε φμαγίαπαε Ρ]εγώτπφμε ὄγενες επϊέμμε; αμιμπηπα[ες 

φετο οηβε αο ρταε[εγεῖπι οµαε αἆ Πίεπιεπι εοπεῖπριηῖ. 

ἣΝοπ [ο]απι απατίαπαε ΈΏγενες αεῃαίε Πυπῖ, [εὰ εἰ οε- 

{εγῖ πιοτοῖ, ααοά΄ τεάιπάαπίες Ἠπιογες {πάαΠίΠΓ 4ο ρε 

ππάνοτ[απη «οτρις {εταπίμσ, αἴηιε Ρε ου{ῖπι ἁῑ[οι Παπία. 

Ίπ ααἷρις Ιἴαφιε ντε να]άαε [απῖ, ποχς ΠΠΠΙΟΓΙΡΙ8 

εναοια!ΐς πιοτρί οεί[[απί» Ἰπ αἀϊραθ ετο Γαπὲ Ιπιρεσῖ]]ες, 

ἆμαι ποχ ἨΠΙΠΟΥΘ5 νασμαπίωαν μπα εἲ 1ρίαο ἀἰ[ο]ναπίατ. 

Ώυαγε ππεγίίο πι] αεβῖνΙ πιογβί ἁῑπίατηί [απ  ἨΗϊρρο- 

οναίε νενο ἀᾳ'[οἱο Πιόχῦο Ἰοηρίβιπιο {εοῖῖ πιεπίοπεπη, 

ΟΑΙΕΝΙ6 το. ΧΥΙΙ, ΡΑΒ6 ΠΠ. κκ 
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Κά. Οµανί. ΤΧ. [68. 69. ]. Ἐὰ. Βαΐ, Ῥ. (915.) 
Δ 

τοῦ χρονιωτάτου μόνου τὸν λόγον ἐποιήσατο, καθάπερ ἐπὶ 

παραδείγματος, ἐνδεικνύμενος ἐκ τούτου περὶ τῶν ἄλλων. 
ὥσπερ ὃ᾽ ἐν τῷ Θέρει καὶ τοὺς χυμοὺς διαφορεῖσθαι καὶ 

τὴν δύναμιν διαλύεσθαι συμβέβηκεν, οὕτως ἐν τῷ χειμῶνι 

τάναντἰα καὶ τοὺς χυμοὺς ἔνδον µένειν, ὥσπερ φωλεύοντας 

καὶ τὴν δύναμιν ἐθῥωμένην διαµένειν. οὔτ οὖν λύεται τὰ 

νοσήματα», μὲνόντων τῶν ποιούνεων αὐτα χυμῶν, οὔτ ἅπο- 
θνήσκουσιν οἱ κάµνοντερι ἐξαρκούσης αὐτῶν τῆς δυνάμεως. 

κατ. 

ΤΤυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλτιον γίνεσθαι ἢ σπασμὺν ἐπὶ πυ- 
ρετῷ. 

ὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης ἐν τοῖς ἑξῆς ἀφορισμοῖς ἐρεῖ τὸν 

σπασμὸν ἐπὶ πληρώσει γίνεσθαι καὶ [69] κενώσε. ὅταν 
οὖν τινα τῶν ὑγιαίνοντων ἐξαιφνῆς συμβῆῇ σπασθῆναι, τὸν 

τοιοῦτον σπασμὸν ἀναγκαιον ἐπὶ πληρώσεως γεγονέναι. καὶ 

ιαπφυα ρου εχοπιρ]άπι 46 α]ίς Ίοψαἱ οὔηήρας 1ο {πᾶΙ- 

σαπς. Οποπιαάπιοάαπι επ αε[ῃαίο οἱ Ἠπιογθς ἀ1[σατί εί 

νίγος ἀ1[ο]νῖ οοπ!]ησῖε, Πο εἰ Ἠϊεπια οοπ[γατία ενεπίαηξ, 

ἔππι Ἠπηογςς ΙΠίι5 ΠΙάΠεΓο {απιαα η Ἰαϊρι]ῖς ἀο]ίε- 

{εοιίες οἱ νΙγες [εγνατὶ ας ΡΕΥΙΠάΠΕΥΕ τοῦιβίαδ. Όματε 

ηθάε ΠΙΟΥΡΙ [οἰνιπίάς ρεγπιαπεηίθας 6οχΠ οΠιοῖεπίτρας 

σαι Ἰάπιονίραδ, πεφαε αεργοῖϊ πποταηίας, νἰγίραφ 1ρΓο- 

ται αθαπάαο Γιῇγαραη{άΡις. 

ΧΧΥΙ. 

Ἐεύγειι οοπυμ][οπὶ [μουεάεγε γταε[ίαε, οµαπι [εὐτί οο- 

υμ[[ιοπεια, 

Τρίε Ηιρροοταῖες ἵπ Γεηιιοπ!ῖραθ αρμοτ][πι οοηνι][Πο-- 

Ἠθπι α περ]είίοηο εί νασια[ίοπο Πεγῖ ἀῑοίατι εί. ΘΟωωπι 

1ρίίαχ αφιεπί) [αμλίαία {γαεπίεπαι ἀεγερεπίθο οοΗγεΙΙΙ οοή- 

βετῖε, ἴπ]θια α τερ]είίοηα Πεν οοπν]Ποπεπι πεοε[ῖε «ῇ., 
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Εά. Οµατι, ΙΧ. [60.] Εὰ. Βαῇ, Ὑ. (215.) 
τοίνυν πληροῦνται τὰ νεῦρα γλίσχρων καὶ ψυχρῶν χυμῶν, 
οἶσπερ καὶ τρέφεται, ὥστε σπασμὸν ὑπομένειν. τούτοις οὖν 
ὁ πυρειὸς ἐπιγενόμενος εἴωθεν ὡς τὰ πολλὰ Θερμαίνειν ϐ᾽ 
ἅμα λεπτύνειν καὶ διαφορεῖν. εἰ ὃδ᾽ ἐκ πυρειών διακαῶν 
Ἑηρανθῇ τὸ ὅλον σώμα καὶ τὰ νεῦρα, κἄπειτα διὰ τὴν ἕη- 

θότητα σπασθείη, μέγιστόν τὲ τοῦτο κακόν ἐστι καὶ σχεδὸν 
ἀνίατον. ἐπειδὴ χρόνου μὲν δεῖται μακροῦ τὼ νεῦρα πρὺς 
τὴν Σηρότητος ἴασιν οὐκ ἀναμένει δὲ γρόνον ἡ συντονία 
τοῦ νοσήµατος, ἀλλ ἐν τάχει καταλύει μὲν τὴν δύναμιν, 
ὀξὺν δὲ θάνατον ἐπιφέρεν. 

΄ 

ΣΣ’, 

Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κουφίξουσιν οὐ δεῖ πισιεύειν, οὐδὲ 
φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παρὼ λόγον. τὰ 
γὰρ πολλὼ τῶν τοιουτέων ἐστὶν ἀβεβαια καὶ οὐ πάνυ του 
διαµένειν οὐδὲ χρονίδειν εἴωθεν. 

ο. ---- 

Βερ]επίας αμίεπι πετνὶ {εἱριάϊῑ εἴ ρ]αίϊπο[ς Παποτῖρας, 
αυ{ρις εἰἶαπι αἰαπίατ, μηὰε οοπυι]Ποπεπα ραυπίατ, Η]ς 

Ἱσιίατ {εῦεῖς [αρετνεπίεῃπς ῬΡίεγυπιᾳαε εἰ «εαἱείασετε εἰ ἰε- 

Ώματο εἰ ἀῑ[οαίετο οοπ/[αενΙί. Ύεταπι { ΓεὈτίρας ατἀεπί]- 

Ῥα5 απῖνεγ[απι οοΓρυς εἰ πεντνῖ εκ[εοεπίωχσ, ἀείπάε οἩ 

Ποοϊίαίεπι οοπνε]]απίατ, απο 14 πιαχίπιππω ο Ργτορεπιοάπι 

Ππιπιεάϊςαδῖ]ε πια]ωπι ενας1ῖ, αποπίααι Ίοηπβιπι αμἱάεπι {επι- 

Ῥοτίο αἆ [ἱοςῖια[ῖ οιιγα[ῖοπεπι πετνί ρο[ιι]απί, πιοσρῖ αι- 

1επι νε]ιεπεηπἰῖα {επιριθ ΠΟΠ εχ[ρεείαί, [εά νίτες Παϊῑπι 

ἀε]ίοῖίι οἱ οἴίμπι αΠετί ἀπίεγίμαπῃ, 

ΧΧΥΗ, 

ΊΝον [εεμπάμπα Ταιίοπεπα εναπείόμς [άειάμπα παἰηίπιε ε[, 

πεφµε αἀπιοάμπα ππειμεπάμπα Ἱπαία Φµμαε ρΓαείεγ Ταβίοπεπι 

οδογίμπεµγ.  ΕΟΤΙΗΠΙ παππφµε ππµίια Πιοετία [μὲν πεφμε 

πημίεμπα ρετάμγατε, υιέηµε ἀἰμείμς πιογαχὶ «ὐΠ/{µενεγµπε. 

κκ 2 
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Έά, Οματῖ, 1Χ. [69. 70.] Εὰ. Βα[. γ. (215. 1 
"Ὅλος μὲν ὃ λόγος ορ τῶν τοιούτων ἁπάντων ἐν τοῖρ 

σ 

περὶ κρίσεων εἴρηται. νυνὶ δὲ ὅσον εἰς ἐξήγησιν προκειµέ-- 
« ῃ Ε] ’ ῃ α) ῃ / / : 

νων ἱκανόν ἐστι λέγειν, λεχθησεται. Όταν εἰσβάλλη νύσηµα 

σᾳοδρὸν, εἶτ ἐξαίφνης ῥαᾳστωνήσει, μήτε δι ἱδρώτος ἢ φουρὀν, ρω Μώ µ ϱ ἱ 
Ἀ . ώς - 

ἐμέτων ἢ διαχωρηµάτων 3 αἱμοθῥαγίας κενωθέντος τοῦ σω- 

µατος, ἀλλὰ μηδὲ πέψεως φανέντων σημείων, ἄπιστον ἡγεῖ- 
΄ ς ’ 

ται εἶναι τὴν τοιαύτην ῥᾳσεώνην, ὧστ εἰ καὶ δυσπνοήσειεν 
ἀλύγως ἢ παραφρονήσειεν ἢ πυρέξειεν σφοδρωτερον ἢ καὶ 

μεγάλῳ ῥίγει καταληφθείη. καὶ γὰρ καὶ: ταῦτά ἐστιν ἀβέ- 

βαια καὶ τοσοῦτον δεῖ χαλεπόν τι σηµαίνειν, ὧστ ἐνίοτε 
κρίσιν ἀγαθὴν, ὅσον οὕπω γενησομένην καταγγέλλεται' ὅπως 
δὲ ταῦτα χρὴ διαγινώσκειν τε καὶ προγινώσκεν ἐν τοῖς περὶ 

κρίσεων εἴρηταν. 

" ν ' 

νο. Ἴ. ' 
” μι 8 [70]. ἸΤῶν πυρεσσύντων μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως τὸ 

διαμένειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναυ τὸ σώμα ἢ καὶ συντήκὲ- 

Οπιπῖς ααϊάεπι οχαο ἆε Ἠϊψ οπιπίρας ἵπ Πρεῖς ἆε 

οΊπΏας ρτοπιποϊαία ε[ι. ΊΆΝωπο γετο απαπίἁπι αἆ ρτορο- 

ΠΠοτιπι εκρ]ϊοαίίοπεπα {αἱ εβ α΄ πορῖς ἀῑσείατ. Όσαπι 

ΠΟΤΡΙΙ9 1πναάΙί νεµεπιεπς, ἁπῖ Ῥο[ίοα ἀεγερεπία τεπηίαί, 

ΠΟΠ εναομαϊο Ρεν [αάοτεπι απ νοπίιπαι απί ἀε]εοίίοπεΒ 

αυἱ [απριϊπί5 Ῥτοβανίπιη 6Ο/ΡοΓΘ, Ίππο Ἠθο αρραγεπ!ῖριιθ 

οοσι1ομῖς Πρηῖ8 ἴαεπι γεπι[ποπεπι Ἱπβάαπαι ε[Τε Πσπαπι αιἰ-- 

ἰαπιαί Ηϊρροογαίθες, απειπαάπιοάπι εἰἶαπι { απῑδ Ργαείες 

1α{1οπείι ἀῑ[Ιοῖιε [ρϊνανεσῖί ααἲ ἀε]]γανονῖί αὐίξ νεμεπιεῃ-- 

ες ΓεριϊοϊιανεγΙί αμῖ πιασηο τίσοτα οοτγερίας {αετίίς Ἴαθο 

εἰεπῖπι Ἱποεγία ϱπποφμο [ωπῖ (αηίαιπηιε αΡε[β, τί ααϊᾶ 

ππο]εβαπι ἆο ρεγ]οπ]οίαπι Πρηϊβοθηί, αἱ Ἱπίοτάμπα Ῥοπαπι 

1ποΙσαἴἴοηεπα 4 παπι ῥτϊπιαπα {αἴαγαπι επιη]επῖ, Οποπιοάο 

νογο Ὠφεο εἰ ἀϊριοίοενε εἴ ῥΡγαεποίοετε οροτίεαί ἵπ Ηρεῖβ 

4ε οτἶββριας επαγταίΐαπα εῇ. 

ΧΧΥΙΠ. 

ΤΓεὐγίοϊέαπείωηι ΠΟ ΟΠΙΠΙΟ ἱευίτεγ, ἰάεπι μΕΥΠΠάΠΕΤΥΕ πι ]]-- 

|”. εοΠεεάδγε εοτρμς, αμ ειπα ΤπαΡΙ απ Ταΐιο Ῥο- 
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σθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον μοχθηρόν' τὸ μὲν γὰρ μῆ- 

κος νούσου σηµαίνει, τὸ δὲ ασθένειαν. 

Τὸ μὴ πανιάπασιν ἐπιπολαίως διορισμοῦ χάριν ὁ /π- 
ποκράτης προσέθηκε. εἰ γὰρ ἁπλῶς εἴρητο, τῶν πυρεσ- 

σύντων τὸ διαµένειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σώμα, µοχθη- 

ϱὸν ὑπάρχειν, οὐκ ἂν ἦν ἀληθὴς ὁ λόγος. ἐγχωρεῖ γοῦν ἐν 

καταστάσει ψυχρᾷ διὼ πλῆθός τινα νοσοῦνια μὴ συμπί- 

πτειν τὸ σώμα, 1ηδ ἰσχνοῦσθαι, μικρῶν γινομένων αὐτῶν 

τῶν πυρετῶν, αλλ ὅταν γε µείξους ὧσι, πἀμπολύ τι πλῆ- 

Όος ἐνδείκνυται. τὸ δὲ συντήκεσθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον 

μοχθηρόν ἐστι καὶ χωρὶς τοῦ προστεθεικέναι, τὸ μὴ πάν- 
τάπασιν ἐπιπολαίως. ἄν τὲ γὼρ ἐπιπολαίως πυρέττωσιν ἄν 
τε καὶ μὴ, σηµεῖον ἀσθενείας ἐστὶν ἡᾗ παράλογος ἰσχνότης. 

οὐ γὰρ δὴ τὸ λεγόμενον κυρίως συντήκεσθαι νῦν εἰρῆσθαν 
πρὸς αὐτοῦ νομιστέον ἐσεὶν, ἀλλὰ καιαχρῆσθαυ μᾶλλον αὐ- 
τὸν τῷ ῥήματι ἀντὶ τοῦ ἐσχνοῦσθαι. κάλλιστα ὃ᾽ εἶπεν 

Γίαε οοἰἰίφμε[εεγε ργαρµππ. Ἅ]ιά επίπι πιογδι ἀτμειγιιῖ- 

ἰαΐεπι, Άοο νετο ὑπιδεοίαίεπα [1ρπί[ίσαε, 

Ίῇα νειρα ποπ οπιπἰπο {ευίεεγ ἀῑβιπομοπϊο ρταίία «ρ--- 

Ρο[αῖ Ηἱρροογαίθς.. Βί παππαιθ Επιρ]οῖτες ἀῑκΙ[Πει: [ετί-, 

οἰαπείωπα ΄οοτρι5 ΡΕΓΙΠάΠΕΥεΕ γη] ]με ᾿ἀεεεάετε Ῥγαυμτη, 

γετα Πομ {αεί εἶας Γεπιεπίῖα.  Οοππρῖτ επίπι ΓΠρὶάο 

οαε]Ι Παῖία οπἵᾳπαπι οὗ Ῥἢ]επιπάίπεπι αερτοἰαπΗῖ εοτρε5 

Πο οοηοεάετε, πεφαε εκἰεπυατὶ: απμπα {ευγῖς ρατνα {16- 

η; [εά ααπα νεμεπιεπίϊος εχετε, πιμ]ίασι Ἰπε[[ε Ρἱε- 

πα (πάίπεπι βρη]ῃσαί, Αἲ παρ αυ Απ Ἰαο ροβα]αί οο]-- 

Πα αείοεετε ργαναπι εβ, εἰἴαπια ποη αἀ]ιοίαίαχ, ποπ ΟπΙπῖτιο 

ἰενίιεγ.  Ὀϊνο επῖαι Ἰενίτετ {εὈγίοιιεαί Ώνε ποπ, Πρπαπι 

εβ ἱπιρεοῖ]11{ {15 {ασΐία Ρτασοίθεγ' ταΙοπεΠι πηαοῖες γε] εχίε- 

Ώμαίιο. Νοη επίπι οεγίε φιοὰ Ρργοργίε ἀῑοϊίας συντήκεσθαι, 

οοἰἰίφµε[εετέ, [εμ- εοπίαδε/εεγε ει ἀπ, πωπο 4Ρ΄ Ίρ[ο αο- 

οερίυπι ε[[ε, εκἰβΙπιαυά μπα, [εὰᾷ Ροῖμς Πρίαπι ΄Ἠοο νετυσ 
αὈμίπα Γα1[Πε Ρο ἐσχνοῦσθαι, 1ὰ ε[ὶ αεπααχϊ αο ἀπιπηπυϊ, 
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Εὰ, Όμασ, ΙΧ. [το]. -Εὰ, Βα[. Ύ. (945. 240:) 
ἐν τῷ ευκίορ µέρευ τοῦ ἀφορισμοῦ τὸ μάλλον. τοῦ κατὰ 
λόγον, καὶ βέλτιον εἰρῆσθαυ νοµίδέιν αὐτὸν κατὰ τοῦ προ- 

τέρου µέρούς, ὧσθ᾽ ὅλον τὸν λόγον γενέσθαι τοιοῦτον" τῶν 
πυρεσσύντων μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως τὸ διαµένειν τὸ 
σώμα καὶ συνιήκεσθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον μοχθηρόν. 
ἵν ἀμφοῖν ᾖ κοινῇ. κατηγορούμενον τὸ μᾶλλον τοῦ κατὰ 
λόγον. ἄν τὲ γὰρ διαµένωσι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον, ἄν τε 
ἐσχνοὶ γίνονταυ µοχθηρὀν. αὐτὸ δὲ. τὸ μᾶλλον τοῦ κατὰ 
λόγον ἄμεινον μὲν ἦν εἰρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ, «είδε κρίνεται 

σκοποῖς. ἐπεὶ ὃ᾽ ἀφοριστικόν ἐστι τὸ τῆς διδασκαλίας εἴ--. 
ὃος ἐνταῦθα καὶ κατὰ βραχυλογίαν ἄκραν γινόµενον, ἡμεῖς 
ἐξηγούμενοι τὸ κατὰ λόγον,. ἀνοίσομεν εἰς τὸ: μέγεθος τοῦ 
πυρετοῦ καὶ τὸν χρόνον τῆς νόσου καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν. 

χώραν καὶ τὴν ὥραν καὶ τήν ποτε ὑπάρχουσαν κατάστασερ) 

ἔτι τε τὰς αἰσθητὰς κενώσεις, ἀγρυπνίας τὲ καὶ φροντίδας. 

καὶ ὁσιτίας καὶ κινήσεις πλείονας. οἱ μὲν γὰρ.µεί- (516) 
ους «τῶν πυρετῶν Θᾶττόν τε καὶ μᾶλλον ἰσχνοὺς ἀποφαί- 

Ρετρε]]ε αάίεπι. ἵπ. [οοππάα, αρλουΙ[αι. ρατίς- ἀῑκιε, πιαβὶς 

σιίαπι χαιῖο ρο[ἐμίαξ: πιε]ὰήδᾳο Φἰοεπάυναι- εΠ. ἑρ[απι Ίχαεο 

νετρα Ρτίονϊ αρ]ιοτί[πϊ ρατ οοππεσίεχε, Πα αἱ εἶας ἰοία 

ΠΕ: ε]αδπιοςί ογαϊ]ος  ΕαὐκΙόΠαΠΙΗΙΗ: ΠΟΠ: ΟΠΙΠΙΠΟ ΄Τενῖ[εν 

Ρ6ΥΠΙΑΠΕΣΘ΄ ορ Ώριι5 πιᾶρὶ5 οµαπα παιῖο’ ροβυίαε,. Αιξ ὁοΗ-- 

απείοσγθ: πιθβίθ οἴαπι ταίίο. Ρο[α]αί πιρ]ιμς αἱ «οοπιπὶ-- 

η]ϊες ἆς: Μἱχοφιιθ ΡγαθδϊοείΙχ πιαρίδ αιπαιπ ταο φοβυ]αξ. 

Φὶνο οη]πα; Γεργίοιίαπ απ οοὔροΓα Ρεγπιαπεαηἳ ηιαβὶς ϱἶαπν 

ταἱΙο ροβυ]αί [νε οκἰεππεμίας  ππαίαπι ο, Ῥταεβιιος 

θυεπι Ίος νεγρα ππαδῖτ 'φμαπι ταιῖο: ρο/γμίαε αἳὓ εο΄ φμῖ-- 
Ρις [οορῖθ εκρ]ιοευί γ΄ )αάἰοεπέητη πε αρεσε, . Ὑοδγυπο π0-- 

π]απι  μῖο αρ]ιογ [τοι ἀοσίγίπαο σεη εβ ΓΗπιπια(αο ᾱᾗ---) 

οεπάί Ῥτενίίαία. οἰγοιπα[ογίῥίμτη, Πο Ίαθο Υοιδα, ΄ φίίαπε 

Τατῖο ρο[έμίαε, εκρ]σαπἰες αἲ Γεῦγίθ' πάση Πάἴπεπα, πιον 

{επιριιδ; αθίαίεπα, τερίοποπῃ, απηϊ ἱοπιροβαίεπε, Ργας[επ-- 

{επι οαθ] Παπ, πιαμ]βε[ιας εἰἶάπῃ ναοπαοηες, τρία, 

σαγα5., η6ᾷἶας οί Ρ]τας πια απἰ σπν εογροΓί5 πποῖς 

ΤΘ{ΟΓΕΙΙΗΡ. Μα]ογς Πφιάά εαν. {εΏεε. ἔυα οε]ενῖα ἔμπι Ιπᾶ- 
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νουσι τοὺς κάµνοντας, ὥσπερ γε καὶ τὸ τῆς νόσου µῆκος 

καὶ ἡλικῶν, ἡ τὲ τῶν παίδων καὶ ἡ τῶν ἓν ἐσχάτῳ γήρα, 

καθ’ ἕτερον ἑκάτερα λόγον. ἐπὶ μὲν γαρ πιῶν παίδων διά 

τε τὴν ὑγρότήτα καὶ τὴν θερμασίαν πλεῖστον ἀπορῥει καὶ 
κἐνοῦνται σώματα, ἐπὶ δὲ πῶν ἐν ἐσχατῳ γήρᾳ διὼ τὴν τῆς 

δυνάμεως ἀθῥωστίαν., ωρών δὲ καὶ χωρῶν καὶ καταλασἑά- 

σέων αἱ μὲν θερμαὶ καὶ [τι 1] δηραὶ μᾶλλον κενοῖσιν, αἱ 

ὃ᾽. ὑγοαὶ καὶ ψυχραὶ μᾶλλον σφίχγουσι τὸ σώμα καὶ κω- 

λύουσε διαπνεῖσθαι τε καὶ κἐνοῦσθαι. περὶ δὲ τὼν αἲ- 

σθητῶν κενώσέων τὶ δεῖ λέγειν; οὐδένα γὰρ ἀγνοεῖν οἶμαι 
περὶ ποῦ δι αἱμοθῥαγίαν ἡ ὃν ἱδρῶτας πολλοὺς 1 οὔρου 
πλήθος ἢ ἐμέτων ἢ διαχωρηµάτων, ὧστ εἰκότως ἐν τάχεὺ 

λεπτυνέσθαυ. . παράκειταυ δὲ τοῖς εἰρήμένοις αἰτίοις "καὶ ἡ 

ασιτία, καὶ μὲν. δὴ καὶ αγρυπνία καὶ φρονεὶς ἱκανῶς λε: 

πτύνουσιν, ὥσπερ γε καὶ κινήσεις πλείὀνὲς” ἀλλ αὖται μὲν 
ὀλιγώκι ἐπὶ τῶν πυρετῶν γίνονταε, κατάκείνται γὰρ ὡς εὼ 
πολλὰ ἠσυχαξονεές. συμβαίνὲευ γὲ μὴν ἐστιν ὅτε παὶ καν᾽ 

δ5 αερτοίαμίες. πιαοἰεπίος εἰποίωπί, ααεπιαάαιοά κα οἳ 

πηοχρί ἀπαιαγηιίας οἳ αείαδ, ἴππι Ῥπετοναπα, ἵαπαι αλήήχαπι 

[εμθοίαίεπι ἀερεπίίαπι, αἰίενα αἆο ἀῑνεγία απιβας ΓαοΠς, 

πα: ραετῖς επῖπι Ῥτορίεγ εἳ. Μπα ἑαίοτη εἰ οα]ϊάΙ[αίεπι ῥρ]ιι- 

πἰπαῦνπι εβ]ιυηί εἰ εχλαυταπῖας οὀχροτα; {π [άπηπηα νου 

{επεοἰαίε Ρτορίες νΙτίαπι ΠπιρεοϊΗίαίεπι, Ἐκ απηῖ αἀϊέπι 

Τοπιρεβαίίρας εἰ γερίοηίθης εἰ οου [Εμ {1οπίρις σα]ίάα φαὶ- 

ἄεπι αο [οσα ππαβῖδ εναοειμαπί εἰ εχἰεπιαπί, Παπιϊἆα6 νεγυ 

3ο {ρίάαε ππαρίς οοπβαΙπραπε πο ἁ[]ανϊ εκἰεηιατί(ιό 

οοὔρονα ρτοἱήρεηί, Τε πιαπΙ{ε[εῖς 4ο Γι18 [οπ[απι οαἀθι- 

Ηδρας γαοιαιΙοπΙρας πιά ἀῑοεπάσπα ει  ΝεπΙμεπι επίπι 

1ΡΠΟΤάΧΕ αΓΡΙΤΟΣ. [αησι]πής ρτοῃανίο απί [αάογαια οορία 

αυ υτίπαγαπα πα παάῖπε απί νοπΙομίρας απ ἀο]εςίτο- 

πάρυς, υὶκ ταοπε οΟΥροΓα παπι Ρτίπιάπα εκ[εηαασῖ. Ώι- 

οἱίς ασίεπι οα[ αοσεθῖί εἴ Ιπεᾷῖα αἴαπε εἰἶαπι νιβί]ῖαε 

εἰ ομχαε, «πα οογρις εχῄεσαπῖ, φλεπιαζπιοάσπα εἰ ρ]ωτες 

4ποφμε πιοίπς, [εά 1 1 Γεβτῖρης γαγο Παπίς; αερῖ παππφε 

απἰε[οεπἰες ΡΙετάπιπε [ασεηπί. Ύεγαπα ἰαιπεῃ αοοϊᾶ1ί Ππίει-- 
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ὁδοιπορίαν ἀρξαμένου τάνθρώπου πυρέττειν, ἤτου δι ἀνάγ- 
κην ἢ διὼ τὸ σπεύδειν οἴκαδὲ καταλύσαντες αὐτὴν κα- 
ταλύσασθαι, ἀλλὰ καὶ διὰ παραφροσύνην ἀνιστάμενοι συνε- 

χώς ἔνιου τῶν νοσούντων ἢ κατακέίµενοι μὲν, ἀεὶ δὲ: κι 
νοῦντές. τι µόριον ἢ καὶ φθεγγόμένοί τι κατὰ λόγον, ἐν 
ὀλίγαις ἡμέραις ἰσχνοὶ γίνονται. ταυτὶ μὲν. οὖν ἅπαντα τοὺς 

κάμνοντας ἰσχνοὺς ἐργάδεται, καθάπερ γε τἀναντία τούτων 
ἓν ὄγκῳ µείδονι τὸ σώμα «φυλάττευ. σημεῖον δὲ οὐδέν ἔστιν 
αὐτῶν ἀσθενοῦς δυνάμεως, ἀλλὰ μόνον αἴτιον ἕκαστον. ' ἐπ᾽ 
αὐτῶν γὰρ ὥσπερ τὸ σῶμα Λεπτύνεταν κατὰ λόγον, οὕω 
καὶ ἡ. δύναμις καθαιρεῖται. τὸ ὃ᾽ ἄνευ. τῶν «εἰρημένων λε- 

πτύνεσθαι τὸ σῶμα παρὰ λόγον ἀσθενοῦς. δυνάμεως εἶναί 

φησι. .σημεῖον ὁ “πποκράιης, ἄἤντινα καπὶ τῶν πάνυ }ε- 
θόντων αἰτιώμενου ταχέως αὐτών ἐφάσκομέν ἰσχνοῦσθαυν 

τὸ σώμα καὶ οὐδὲν Φαυμαστὸν, ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων τὴν 

μὲν ἀσθένειαν αἰτίαν γίνεσθαι τῆς ἰσχνότητος, τὴν ὃ᾽ ἐαχ-- 

νύτητα τῆς ἀσθενείας σηµεῖον. οὕτως ἐπὲ πάντων ἔχει τῶν 

ἆ πι, οἴ]απι ποπηυ]]ος Ἡομιίπες 1 1άπογε οοπΠοἰεπᾶο 4 παπι 

{ευτιο]ίαγε οοερεχ]ηίέ. νοὶ υγρεηίθ πεοο[μἰαἰο ναὶ ἁοπιππι 

Πιιά1ο τενοτίοιά1, 11: 6α οοιππιογεπίας; [εά εἰ οὗ άθλια 

αεργοϊαη πι ποπηι]]ο α[πάμαε οκ/ωχβεπίας αιἲ ἀθοιιήθει- 

06 αμίάεπαι, [εἆ ρετρείμο Ρατίεπι αΠπαπα ππονέπίαδ απῖ 

εἴἶαπι αιἱάᾳααΏι α- ταῖοης αἰοπαπι Ῥτοίετεηίεες ραμοίῖδ 

ἀἱεριθ, εκεπιαχὶ. . Παεο. Πρίαχ οπιπῖα αερτοίο5 Ιπαοϊ]εῃίοῬ 

τεάἁαηῖ, αἱ εἴ 118. οοπἰχατία ϱΟΓρΗ5 ΠΠᾷ]ΟΥς 1Π ππο]ο ει-- 

ἴωχ, Ἱρίοταπι ααίεπα παπι νιγῖαπα, Ιπιροοί] μπι βρπαα 

ε[, [εὰ. αἀοάφαε οαμία Ιάπίαπι επί, Ναι ααεπιαάπιο- 

μπι ἵπ. 1 οοΓρις Τ8ΙΙΟΠΘ. εκἰεπιαίηχ, Πο εἰ νίγεο ονει- 

ταπίαχ,  Αὐδααθ 5 α{ΕΠΙ  ΟΟΠΙΠΙΘΙΠΟΥΑΙἱ8 «ογρδ Ργαείετ 

γαουθια εχἰεπιανί ἐπιρεοι]1ἰαίἶς νἱρίαπι Αρηπι ε[ε ρτο- 

πμηοϊαί Ηἱρροοταίθο, αµ8πι εἰ 1η να]ἀαε [εμίρης οαι[αιι 

Παἰμοηίθς, 1Ρ[ΟΓΙΠΙ οογρμ6 οἷίο επιαρίαγὶ ἀἱοθραιπιθ ΙΙ» 

Ἠά]ααε παἴγαπα ε[ί ἀῑα {6 Μαβεηίπα Ππιρεο]Πίαίεπν αμ1άεμα 

οχιεηιι(οΏίθ οβυίαη ε{ἶα, εκἰεηιαίίοπεπι Υετο ΠβρπαπΏ 

ἐπιρεσϊ]αἰῖ9.  δΦίο οπη απ οπιπῖριφ {6 τες Παρεί ἔωπι 



ΜάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΡΤΟΤΣ ΤΠΟΗΝΗΠΜΑΤΑ. 5ο 

Γὰ. ολατε. ΙΧ. [71. Ἰ Γὰ. Βα[. Ύ. (346.) 
ποιούντων καὶ ποιουμένων. αὕτη μὲν ἡ τοῦ πποκράτους 
γνώµη διὰ παντὸς. ἡγουμένου τὴν παρὰ λόγον ἰσχνότητα 

σηµεῖον ασθενείας ὑπάρχειν. ἡμεῖς δὲ προσθώμεν αὐιοῦ 

τῷ λόγῳ καὶ ἄλλην διαφεσιν, ὣς αἰτίαν ἰσχνότητος ἐν πυ- 
θετοῖς ινοµένην. ἔστι ὃ᾽ αὕτη λεπτύτης μὲν τῶν χυμῶν, 
ἀραιότης δὲ τοῦ σώματος. ὅταν γὰρ ἄμφω ταῦτα συνέλθη, 

τάχισια κενοῦταυ τὰ σώματα κατὰ τὴν ἄδηλον καλουμένην 
διαπνοὴν, ὥσπερ γε καπὶ τῆς ἐναντίας τῷ πάχει τών χυ-- 

μῶν καὶ τῇ πυκνώσει τοῦ σώματος, οὔθ᾽ 2) κένωσις γίνε-- 

ταυ τῶν χυμῶν καὶ τὸ διαµένειν καὶ μον ἐνδιδόναυ τὸν 

ὄγκον͵ αὐτοῦ. τηνικαῦτα συμβαίνει. ταύτην μὲν οὖν τὴν 

διάθεσιν ἐδήλωσεν ὁ “πποκράτης ἐν τῷ πρώιῳ µέρει τοῦ 

ἀφορισμοῦ διὼ τοῦ Φάναι μήκος νόσου σημαίνεσῦαι. τὴν 
ὁ᾽ ἀντικειμένην αὐτῷ παρέλειπεν αλλ ἡμεῖς μέν γε κάκεί- 

νην ̓προσθένιες ὑλόκληρον ήδη τὸν λόγον κ, 'εἰς ὅσον 

οἷόν τε διὰ βεακν των πυρεσσύντων μὴ επαντάπασιν 
ἐπιπολαίως, τὸ διαμένέιβ καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σημα 3 

καὶ συνιήκεσθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον μοχθηρόν. τὸ μὲν 

σαι [5 «ε[Ποίθυ Ε1ρα8 ίαπι ε[εοίῖρις. Ἠασο, ρία φαἰάθπι εἴϊ 

Ηἱρροσνα[ής [ομιεηίϊα, [επιρες απίππιαη[ή {αοίαπι  ὔσφιιο 

ΤΑί10Π6 εκίεπιαίἶοπεπι Ἰπορεοί] Η(α (15 ββπωτα ε[ςε, Νο 

ψετο αἀ]είαριαθ εἶας., ογαι]οπί εἲ αἱίαπι α[ΓεοΙοιοΠι [8η-- 

απ απη οαιι[απι οχ{θηιια{1οΠ15 1Π {εὈτίρις ορογίαπι. Έῇ αι. 

{ει Ίαεο Ἠάππογαπι ϱπίάεπι {εμι]ίαδ, ΟΟΥΡΟΓΙ6 νετο τατ]- 

{85, ΠιΙς εηῖπι ἀιοβιιβ8 οοπομστεπ/{ρμς, οε]ετγῖπια οογρογα 

Ῥει οσου]ίαπι νοσαίαπι Ρετ/[ῥίπαἹοπεπα νασιαπίαχ εΧίεΠΙαΠ-- 

{ωχφπε,. απεπιαάπιοά απ 1Π. οομ[γατίο α[Πεοία, Ἰπαπιογια 

οτα[πίῖε οἱ οοτροτῖβ ἀεπ[ίαίε, ὠεηιε Πί απιοταπι γασμα- 

1ο εἰ ἴάεπι ῬΕΓΠΙΑΠΕΤΕ οοτρυδ, ΠπΙμΙ]ᾳιιο ἀ4ε ἱρβας πποἰθ 

ἀεσίάετε εοπ!1ςῖῖ.  Ηαπο Παφιε: αΠεοίαπι 1η μα] πια ΛΡΙΙΟ-- 

τη [ὶ Ρατίε Ἰή9 νεγρῖς Ἡϊρροογαίες ἀεο]αγανῖί: ππογδὲ  ἀῑι- 

εωγπια επ βαπί[εατε. Ορροβίιπα. αμίεπι Ἠιμῖο α[[θοίαπι 

ΡταείεγπιΗϊ, απεπι ηος { αἀάιἀενίππας, Ἴαπι Ππίερταπι οτα- 

Ώοπεπι 4 ματι Πεσῖ «ροίεβ, ΡαποΏιπῖς.. νεγοῖς ΡΙΟ{ΕΤΕΠΙΗΘ: 

Γεὐπίοιιαπεϊμπή Ἠόπι ΟΠΙΠΙΠΟ [ερίιεγ ἰάεπι ΡεΥπΙαπεγε εοτρις 

πιλιίφμε ἀεείάεγε αμι εἰίαπι ππαρίς ὅμαπι ταξῖο ρο/[έμίαε οο-- 



κο. Ὁ Ὁ ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Εά. Οιατί. ΤΧ. [ταν 7 5, ] Ρά. Ρα. Υ. (3109) 
γὰρ ἐπιμένειν ἐπὶ τῇ πυκνώσει τοῦ δέρµατου γίνειαι καὶ 
τῷ  πάχει χυμῶν καὶ διὼ τοῦτο µῆκης νόσου σηµαίνει, τὸ 
δὲ συνεήκεσθαυ ποτὲ μὲν διὰ λεπτύτητα γυμών καὶ μανύ- 

τητα τοῦ δέρματος, ἔστι ὃ᾽ ὅτε καὶ διὰ µόνην ασθένειαν 

δυνάμεως, ' | : 

ΗΝ 

ΙΤ] 4ρλομένων, τῶν νούσων ἦν το δυκέῃ κιν Σέν, κίνεν. 
τ 

ἀκμαζουσῶν δὲ ἠσυχέην. ἄγειν βέλτιόν ἐστν. 

δις τί τοῦτο συνεβούλευσὲν ὁ, ́ πποκράτης ἐδήλωθε 
κατὼ τὸν έξης ἀφορισμὸν, ὃν ἐὰν συνάψῃ τις τῷ προείρή; 

μέν τὸν ὅλον λόγον ποιήσει τοιοῦτον. ἀρχομένων τῶν 

νούσων ἡν τυ ' δοκἑὴῃ κινέξιν, ΥΡΑΦΑ ἀκμαξουσῶν δὲ ἠσυχίαν 

ἔχειν βέλειόν έστυ. περὶ 7αφ τὰς αρχὰς καὶ τα ̓ τελή παν 

τα ἀσθενέστέρα, περὶ δὲ Τὰρ ἀχμὰς ἰσχυρόεξέρα. ἡ προσθεῖ- 
” 

γαι δ αὐτῷ  ἀθῆ, πάντα τὰ συμπτώμαία περὺ γαρ τουτων 

αδόν ππαίιμτπ. ἹἈαπι 1άεπι Ῥεπιαπεγς. {π1ηι οϐ οι[ῖ5 

ἀειιίαίεπι, ἴάπα οἨὉ ΠΙΠΙΟΥΗΠ οσα [πει ἀἴ πι αος]α[τ, ΡΤο- 

Ῥίογοα. οἱ ΠΙΟΥΡΙ Ἰουφίιαςο { οπή [σαι ιν. ζοἱεμιο[οσνο | γετο 

ΠΟΠΗ ΗΠ118Η1 ο) ου... τεμαϊ[αἴειι εἰ ουι1ς ταγ]{α [ει 

οοπ/ 1] δ][. Οσο πρῖε αμίοπι πίοτάμπι οὗ. {ο] αι] γἶνέωπι 

ἱπιροοί [Ημαἴοιη, . 

ΕΜ) Φος πώ σον 5η ο” πσα 

Ππεϊρίεπεῖδις ππογδίε, [ φμίᾶ πιουεπάµηι υἰάεαειγν. ππφηε 

οφ ἰβ είδες αμίεπα ' φμίείεπαι αὔεγε γγαε[ίαιν 

«Ουχ Ἠοο οοπ{α]αξ. Ηἱρροοταίες, {εαιεπίῖ ἠπά[οαῖ αρ]ιο- 

χἰ[γο, α1οηΙ {- φας Ργαεθ]οίο οορμἱαναρΗ, ἰοίαπι ε)αδπιος1 

ογα(οίιει. ε[]οιεξ: ἐποιρίεηεῖδιις ππογδίεν ᾖ[ φιμίᾶ πιονεπάµηη 

νἰάσαιµγ, πιονες υἱρεπιῖδως αμιεπὶ φμίείιεπι αρετε ρταε[ίαι, 

Ίναπι εἶτεα ργἰπεὶρία αἲ πει οππῖα ἰπηθεοιίογα [ωπν 

οἶνοα μίβογες αμίιεπα ' νεμεππεμείογα,' ΑΌ Παίο ἀῑοομῇ, 

οπαπίαν [γπιρίομιαϊία αἀάετο οροχεί; ἆἀα δ επῖπι νοσεπι 



Κατα /ΗΝΟῖ ΕΙΣ 4ΤτοΥΣ ΥΠΟΠΜΝΗΙΜΑ4ΤΗΑ. πο 

Εά, Όλανι, ΤΧ., [πι]. ; ο Εάν Ῥα9. Ύ. (940. 
εἴρηκε τὸ πάντα" ὡς ἤ γε διάθεσις ἡ ταῦτα γεννώσαι ὃν 

δὴ καὶ νόσὀν ὀνομάξομὲν, οὐκ ἐξ ἅπαντος ἐν ταῖς ακμαῖς. 

ἐστιν ἰσχυροτέρα. «αλλ ἐπί γε τῶν σωθήσεσθαι μελλόντων 

πολλῷ βελτίων ἢ ἐν αρχῇ τοῦ νοσήµατος, :ἐφ' ὧν καὶ συµ- 

βουλεύει νῦν “{πποκράεης, ἠσυχίαν ἔχειν αρχοµένων τῶν 

νούσων, ἤν τὲ δοκέῃ κιωρῦντας. τῶν γαρ ὀλεθρίων νοση- 

µάτων οὐ μόνον ἐγγὺς τῆς ἀκμῆς οὐδὲν δεῖ κινεῖν, αλλὰ 

καν τοῖς ἔμπροσθεν ταύτης καιροῖς μεμνημένον, ας οὐ χρὴ 

κεκρατημένοις ἐγχειρεῖν, αλλ ἀφίστασθαι δηλονότε προσα- 
γορεύσαντα μόνον ἐς ὅ τι τελέυχήσει τὸ νόσημα. καιὰ δὲ 
τὰς ἀρχαὰς ἐκείνων τῶν νοσημάτων, ἐν οἷς ἐλπίδει σώθήσε- 

σθαι τὸν κάµνοντα, πειρᾶσθαι χρὴ τὰ µείζω βοηθήματα 

προσφέρειν, ὑπὲρ ὧν εἶπέν ὁ “Ιπποκράτης, ἤν τε δοκέη κι- 
φξέκν, κένει. : στι δὲ ταῦτα μὲν μάλιστα φλεβοτομία, ἐμίασθ 

δὲ καὶ ἡᾖ κάθαρσια, ὧν. οὐδέτερον ἐν τῇ ἁκμῆ 20ἡ παρα- 
λαμβάδειν,.. ὡς «γὰρ (ἐνιοτῷς περὶ κρίσεων. ἐδείξαμεν, αἱ τεέ- 

Ψεις πῶν φοσηµάτων. πηνικαῦτα γίνονταν. μάλιστα. πρὸς 
τκὐλλδ οσοι σώος κῶς 

οωη]θ:. Ργοπαποίαν]ῖ,  ΔΠεείις [φιϊάοπι: αἱ. Ίναου ἔγπιτ 

Ρίοπμαία ργουχεαί, «4πεῦλ εἰ ΠΙΟΡΡΙΗΑ  ΠΘΙΠΙΠΑΠΙΣ;  ὨΟΠ 

οὐγηίηο 1: νὶφον]βι15.ε[ί νεμοεππεπίῖογ,, νετ ἴπ ΓοβριΙΡι8 

ενα ([αχῖς; πηαλίο. πιε]Ιοῦ ο ἴαπα 1 πιονΏί ΡΕϊποιρίο, 1π αιι]» 

Ῥας. εἰίαπι Ηἱρροοχαίες. φμ1είεΠι ἀρειθ πμπο οοΓ/Γα1{ πορῖφ 

π ΠοτΡοταη Ργληοιρίϊδ, : ᾱ. αι .νιἀεηίας, πιονεπρς: 

ΠΟΠ επῖπι [οἱ ῥρχπορς: εκ] μπη; αποτβορωαα νίβογοεπα, [εά 

ηεο αἱ] εἴἶαπι ΤΕΙΠροΓΙΡΗ8Φ {ρ[μπι γίρογεπι ρταεσεάεμ]ρας 

αιΙάη ΠΠ ἨΟ5δ ΠἹονεγτο οροτίεί, ἨΕΠΙΟΥΕ5 ἀερ]οταίογυπα 

ευκθἰΊοπεπα Γη [δΗρίεπάμπι πο εἶἶε, [εά--αἲ. 116. ρτοπιποϊἁ!ο 

ΙαπίΏπα ΠιοτΡΙ εχτία ἀσεάεπάαπι, .Ῥετ 1η] νεχο Ι]οχιιπι 

ΤΙΟΥΡΟΓΗΠΑ. π απῖρις Πἱ [ρε αερτοίαπ οοπνα)ίαταπι, 

ἰοπίαη άμα ε[ί πια]οχα αἀμίρονε γεπιεάϊῖα,. 4ε φπἴραθ Ηἱρ-- 

Ροέταἰεθ ρτοπιποϊαντΕ, {- φμιά νιάεαιωγ πιουειάωπα, ππόνε, 

Βδυπί αὐίεπ] Ἰαεο) αΙάεια πιακ]π]ο. νεπαὀ [εοίῖο, ποπ 

ᾳὐαΠ1 νεχο εἰ ριιηδα/ο, απογπο: ηεμίταπι; Ἱπ. νροτο νε! 

υ{υτραπάσηι.  λααι η, πι οροχθίἆ6 οτιβρις ο[ιεμάιάνας, 

{απο ἰεπιροχῖδ πιαχίπιθ Βυιηῖ ΠΙΟΓΡΟΤΗΠΙ ϱοΟΙΙοΠ69. Όμο 



5ο ο ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΖΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εάν Οµασί, ΙΧ. ΓΤο. 78] "Τα. Ῥα[. Ύ. (5ις.). 
μὲν οὖν τὸ Ὁ ύν θᾶττον αὐτὰς ἄμεινον ἐν ἀρχῆ κενοῦν' 

ὅπως ἐλάττονα τὴν ὕλην γινομένην ῥᾷον ἡ φύσις δυνηθῇ 

πέψαυ, κατὰ δὲ τὰφ ακμας, ὁπότ δη πέετει, περιττὸν: τὸ 
εγοῦν,. διὰ τα. τ. ἄλλα καὶ της ψυχικής δυνάμεως κέκµης 

χυίας. υτουπίπαν ἐν ταῖς ακμαῖς εὐ' φαὶ ὅτι μάλιστα κατ 

ἐκεῖνον «τὸν χρόνον. ἡ ζωτική τε καὶ ών, δύναμις' λα 
ρα) διαμένοιέν.' θωσ ος Ε ος κοιον νο ναπο 

ποσδοι ὁσοιολας οῦΏν «ΛΑ νλοννκν) ς ΝΟ ΝΛΧ 

[75] ών τὰς. ἀρχὰς καὶ τα τέλη πάντα μας 
περὶ. δὲ τὰς. ̓ ακμὰς ἠσχυρότεραι' ρα η 

μι. ι “ ' 8) τσ 

Ἰὼ συμπτώματα πάντα περὸ: τὰς ἀρχὼς καὶ τὰ τέλη 

φησὶν ὑπάρχειν ' ασθενέστερα, τοὺς παροξυσμοὺς δηλονότυ 
τῶν πυρετῶν καὶ τὰς' ἀγρυπνίας καὶ τὰ αἀλγήματα. καὶ τὴν 
ἄσην' καὶ: τὸ «δίψος "ὥς: τάς γε) Ἰδιαθέσεις αντὼςν ἐφ αἷς 

ταῦτα γίνεται" κατὰ τὰς ακμαὰς ἀναγχαῖον εἶναι βελτίους ἐπὲ 

τῶν σωθήσεσθαυ μὲλλόντων. 

Ιαν Ίας οε]εγῖαςδ' Παπε, ἵπ Ῥηιποῖριϊθ νασπατο ργβεβαϊ, 

4ἀσ Ρατοίογειι’ {αοἴαπη πιαἰεγ]απα Γάοἶ]118 παϊίαγα Ρο[Πί 6οπ- 

οοφ«θγ6, Αἱ ἵπ νίρογθ, ΄41ο {επιρῦγε πι Ὠθίηχα σομοῦ- 
αμίε,  νασιαγθ' [αρ6ύνασαπειπα {αεγίς, οι Ῥγορίςν ανα, 

ται αὐ]α |Γαοιι]έας᾽ ΑΠΙΠΛΑΙ15΄ ΟΠΙΠΙΜΟ ᾽ Ρεύ νίρονεπι {αι]σαϊα 

]αρογαί, Ιοεί παπι ΠΙΩΧΊΠΙΘ. ϱο΄ Ἴεπιροτο {αοιμ]ίας μπι 

νιίαἰίθ ἴαμι παϊαταἰ16 {ογίος ρογπιαμεαηῖ, | (5 αρα 

ο ποια ΠῃΠ 

μκοἰαιῴίαοί να δια ή 

Οἶνοα. πιοΥδογιπι  ΡηϊΠειρία ασ [πες ουηπία ἐπιδεο[λίογα 
(τσ; οἶγοα φίβοτες υἐ]επιεπείογα [επ "') 

Ὀγπηρίοιηθία οπιπ]α . οἶτοα Ῥηποῖρία 4ο πες αἲῖ ε[ε 

ἀπιροοί]ίοτα, «Εευτίωπι ηἰπηάγασα  4ὐοεβιοπες απἲ εχασογρα-- 

ἴσπες, υἱρί]ίας, ἀο]ογες/.]αοίαιίοπςς αἱ είπα, πί εἰ 1ρ[ο8 

πεοίας. ἵπ ααίρας Ἰαθορος νίροτεν Παπ, πεοεί[[ο εΠ. ε[[ο 

Γεαπε]ίοχες ἵπ 4ἱ5 οί [α]ν] -αο Γαπί ενα[υχί Γαπῖ. 
πλ 

' ή ; 



! 

ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΣΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΙ. τσ” 
Ἐὰ. Οατὶ, ΤΧ. [75.] τς Ἔάι Βα[,. Ῥ. (215.) 
ἄν εςσω λα. 4 

Τῷ ἓξ ἀθῥωστίης εὐσιτέοντο μηδὲν 'ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα 
μοχθηρόν. 

"Εδει καὶ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν καὶ τὸν ἑξῆς αὐτοῦ 

εγθαμμένον ἐζεῦχθαι τοῖς ἀνωτέρω /εγθαμµένοις, ἠνίκα 

ἔλεγεν ἣν ἐκ νόσου τροφὴν λαμβάνων τις μὴ ἰσχύῃη. κατ 

ἐκεῖνον μὲν οὖν τὸν ἀφοθισμὸν ἀντὶ τῆς νῦν εἰρημένης λέ- 

εως τῆς εὐσιτέοντι τροφὴν λαμβάνειν εἰπὼν, ἐδίδαξέ τι 

περὶ συμπτώµατος τοῦ: μὴ ἰσχύειν. ἐνταυθοῖ δὲ" τὸ μὲν 

λαμβάνειν τὼ σιτία τὸ κοινὸν αμφοῖν ἐφύλαδε, τὸ σύμπτω- 
µα ὃ᾽ ὑπήλλαξεν, ἀνάλογον ἐκείνῳ τι γράψας. τὸ γὰρ µη- 

δὲν ἰσχύειν τῷ μηδὲν ἐπιδιδύναι τὸ σώμια παραπλήσιὀν πως 

ἐστιν ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῆς δυνάμεως τῆς διοικούσης τὸ σῶ- 

µα” τοῦτο ὃ αὐτοῦ τοῦ σώματός ἐστι πάθήηµα καὶ γίνε- 

τα δηλονότο τὸ μηδὲν εἰς εὐτροφίαν ἐπιδιδόναυ τὸ σῶμα, 

4 
ΧΧΧΙ. 

4 πιογῥο δε]]ε ερι]απεί πῖ]λτί Ῥτο[ιοεγε εοτριµς πια]ιη. 

ΟΡροτιεραί εἰ Ίππο αρΠογΙ[πιππι εἰ ΓαῬ[οτιρέαπι 1ρβις 

οοπηῖ[επα Γαρετίογίρας εἀ1ῖς οορα]άτῖ, αβί ἀῑεεραί:  [ φμῖς 

α πιογδο εἶδμωα α[}ωπεης οἶγες πο γεεὶρίαι, Ἰπ 1]]ο είπα 

πΡΊΙΟΓΙ[ΠΙΟ Ῥτο Ἠμπο επιποϊαία ἀῑοίίοπε: ειἰσιτέοντι δειῖε 

ερμἰαπεῖ, τροφὴν λαμβάνείινν ειδιπι α[]ππεγέ, ἀῑεεπς, α)ηαϊά 

4ε [γΥπιρίοπιαιε ἀοοιῖ, αποά ε[ νίτεςο ΠοΠ τεοεῖρετε Γεια 

ΠΟΠ τοβογαγΙ. ἨΗϊο νεγο Ἱ]]ιά οἶωος α[απιετε, μἱτΊδᾳπε 

ΟΟΠΙΠΙΙΙΠΕ Γετναν]ί, [ὲά [Ὑπιρίιοπιαία ποπηϊμα! Πππιπίαν]τ, 

Γοῖρίο ααοάαπι 11 οοπ[ιῖ1, ΎἈΝαπι 1]ία οΓα(1ο, ΥΙΓ06 ΠΟΠ 

τεεῖρετε, Ἠιῖο ΠΜ] Ῥγοβσςγε οΟτριΙΦ, (αοάβππιοάο εβ 

ορη [πι].  Π]α Παπϊάεπι {αου]ια]5 οοτρας πιοᾷεγαπ[ϊ5, 

Ἰαεο αιἴεπι 1ρ[ας οοτρογί5 αῇΠεοί]ο εβ. ' Αἴαε Ργο[εοίο η - 

ΙΙ Ίπ ευρµογίαπα Ῥγοβαπινε [μῖ ππἰγΙοπ!Ἱοπεπι οοΓρΙς, ΡΤο- 

Πεετε ΙΠπίεγάαπι απἶάεπι ο) {αοι]1α [15 1ρ[απι πη γ]επ{ῖς Ίπι- 
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Έὰ. Οµα5ε. ΤΧ, [73. 74. ] ὑ Εάι Βα[. Ύ. (046. 9417.) 

ποτὲ μὲν δια τὴν τῆς τρεφούσης αὐτὸ δυνάμεως ἀθῥωστίαν, 

ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ δι μοχθηρών χὺμῶν περιουσίαν. 

1β. 
[τα] (5417) ος τὰ πολλὰ πάντες οἳ φαύλως ἔχοντες 

κατ ἀρχὰς μὲν εὐσιτέοντες καὶ μηδὲν ἐπιδιδόντες, πρὸς 
τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν. οἱ δὲ κατ ἀρχὰς μὲν ἄσι- 

τέοντες ἐσχυρῶς, ὕστερον δὲ εὐσιτέονεὲς, βέλτιον ἅπαλ- 
λάσσουσιν. 

» » ϱ - ς: 5 4 ών . ” 

ἜΈοικεν ἔτι καὶ οὗτος ὃ αφορισμὸς εἰρῆσθαι παρὰ τῶν 
ή ε) 

ἀνακομιζομένων ἐκ νύσου. τὸ γὰρ μηδὲν ἐπιδιδόναι κατα 
η 2! , ϱ με”. μια κ εε ’ 

τούτων εἰωθασι λέγειν οἵ τ΄ αλλοι καὶ αυτὸς ὁ /πποκρα- 
. . ή 3 -” - . 

της. ἐὰν οὖν τις εὐσιτῶν ἐν αρχῇ μὴ ἀνατρέφηται, ὃν ἣν 
- Ν ’ α 

αἰτίαν τοῦτο πάσχει, διὼ ταύτην αὖθις ἔσται κακόσιτος. 
τα ο. 4 - 9 ο 3 ” ῃ η Π 

αἰτία ὃ᾽ ἐστὶ τοῦ κατ αρχας ευὐσιτοῦντος μηδὲν ἐπιδιδὸ- 

ναι μοχθηρία μέν ὕλου τοῦ ών μοτος, εὐρωστία δὲ τῶν 

Ῥεοϊ]]ίαίεπι, Ἰπίετάμπα εἰἴἶαπι οἨ Ρτανογπα Ἠππποτηπα 6-- 

ἀππάαπίϊῖαπι αοοϊά1ί. 

ΧΧΧΗ. 

Ομἱ πιαἰε [ε Ἱιαδεπίες γετ ἱπιῖα φμίάεπι ἴαμίε εριμίαπεµτ, 

πεφµε φμιάφμαπι ργο[ιείμπε, τὶ ΥµγΓως ρἰογµππφμε ΟΠΙΠΕΣ 

ο πι αιίαπα . ἱπείάμπε; ομὶ νετο ρε ἱπίία ομίάεπι υε]ε-- 

ἱππεπίεγ εἶδωπι [α[αίωιε, Ῥρο[ίεα νετο ἰαμιε ερµἰαπίμτ, 

ππεἰίμς εοπναἰε[εμπῖ. 

ἨΗϊο «οἰαπιπααι αρ]οτΙ[πηα ἆε οοηνα]ε[οεπίθις εκ 

πηοΏο ἀῑοί νἰάείων. ΔΙ] παπιᾳᾶε Ῥγοβοετε ἆθ 5 1ο 

σοπ/[αευετιηῖ ο αρ ἴππι ρε Ηἱρροογαίεν. οί απῖδ 

ἐρίτας 1 Ῥγπο]ρίο Ἰαυίε ερι]αίαθ που πεβοἰαίας, ια σαι [α 

1 ασοϊἀαί, εαἀεπι ροίίεα ορια πια]ο αρρεῖεί,. (αιι[α γετο 

αµα ῥρεν ἰπ]ία Ἰααίο οἶδαίας ηἰ]] ρτοβοίαί, ἴοἱ]1 ϱΟΣΡΟΣΙΦ 

ε[ι Ρτανίϊαφ [οι ναι 6ί ραγίίιπι αρρεἰεπίίυη χοῦυΓ. Ύθ- 
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ΓΕ. Οµατι, ΤΧ, [74.] ΚΕ. ΡαΓ. γ, (241.) 
ὀρεκιῶν μορίων. αλλ ἐν τῷ χθόνῳ δια τὸ πλῆθος τῆς 
τροφῆς αὐξηθείσης τῆς ἐν ὕλῳ τῷ σώματι µοχθηρίας βλα- 

βήσεταί τι καὶ τὸ τῆς ὀρέξεως ὄργανον, ὡὦστ ἀνορέκτους 
γενέσθαι τοὺς πρότερον ὀρεγομένους. καλώς οὖν ευσι- 

τέοντας ὠνόμασεν. εἰρήκει δὲ κάν τοῖς ἔμπροσῦθεν ἀφορι- 
σμοῖς αὐτὸ τοῦτο κατὼ τοῦτον τὸν τρύὐπον. Ἀν δὲ τροφὴν 
μὲ λαμβάνοντι γίγνηται, εἰδέναι ὅτε κενώσεως δεῖεαι, τοὺς 
μέντοι κατ ἀρχὰς μὲν ἀποσίτους ἰσχυρώς γένηθεντας, ὡς 
πανιάπασιν ὀλίγον λαμβάνειν, ὕστέρον ὃ εἰς τοιναντίον 
µεταβάντας ἄμεινον ἁπαλλάττειν φησί. συμβαίνει δὲ τοῦτο 
εἰς τουναντίον πεψάσης τῆς φύσεως ἐν ἐκείνῳ τῷ χθόνῳ, 

καθ ὃν ἂν ἐνδεῶς διητῶντο τὴν αἰτίαν τῆς ἀποσιτίαᾳ 

διάθεσιν. 

Ἐν πάση νούσῳ τὸ ἐθῥῶσθαι τὴν διάνοιαν καὶ εὖ ἔχειν 
πρὸς τὰς προσφορας ἀγαθὸν, τὸ ὃ᾽ ἐναντίον κακόν. 

τῃπι Ῥτοοείία Τεπιροτῖ οὗ απιεπίοταπι οορῖαπι αιοίο ἵπ 

ἴοίο «ογρογθ ν]ι]ο ἐρίαπι εἴῑαπι αρρείεηίῖαε Ἱπβταπιεπίαπαι 

ποπμΙμα] ορ]αεἀείατ, Ύϱµ4τε Ἱπαρρείεπίεν Πεπί απῖ ρεῖας 

οἶθωβθ αρρείεραπί, 4Ἡοςδ ΡτίΠδ αρρειεηίες ποπι]παν]ί. Ἠοο 

αμίεπα 1ρίαπι 1π Ρταεσεεπ! Τρι αμογί [πι] Ἰοο Πιοάο ΡΓο- 

πυμοϊανεταί,. Όιιοά {4 εἴραπι ποπ α[ἴμπιεπιΙ ΙΠ[αά οοηίίη- 

ραΐ, ειιπι ναοιαίῖρηε ΙΠάΐρετε [οἰεπάμπι ε[, (Οἱ γετο ρε 

1π]ί]α ἰαπι νεµεπιεηπίετ εἶρον αγετ[απίατ, αἱ ΡραιοΙΠι ΟΠΙ- 

η]Πο α[ιιπιαηί, Ροίίεα Υετο ἵπ οοπΙγατίµπι αοἰϊ αρρείαηῖ, 

εο5 ἵπ πε] Ρεγπιμίατὶ 4ο οοπνα|είοεετε ρτοξετί. Ε]άδ- 

πηοςΙ αμίεπῃ ἴπ οοπἰγατίαπ {βοία ε[ι πιπίἰαίίο, οπαπι ηᾶ- 

ἴμτα πο ΙΕΠΙΡΟΤΕ Ρρᾶτοε αο {εημ]ίες νινεραηΕ, αΠεοίίοπεπα 

Ιπαρρείεηίίαε σαµίαπι οοποοσ!ῖ. 

ΧΧΧΠΙ. 

ἄ οπαπῖ ΠΠΟΥΟο ππεπῖε «οΠ/έαγε ας ὂεπε αἆ εα 4µαε ο[}ε- 

τµπέμγ [ε Ἰαδεγε, θοπµπα ; εοπΙγατίµπι ΡεΓΟ ππαίµτη. 
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Εά. Οπαιῖ. ΤΝ. [74. 7δ.] μη Εά. ΡαΓ. γ. (517.) 
Οὔθ” ὅταν ἀγαθύν το εἴπῃ τῶν κατὰ τὸ σῶμα, πάν- 

τως 1γητέον ἐπ αὐτῷ σωθήσεσθαι τὸν ὄνθρώπον, οὔθ' 

ὕταν κακὸν, τεθνήξεσθαι πάντως. κα ἰ Γ75] γὰρ μη 

μον ὑπὸ μείζονος πακοῦ νικηθῆναυ δυνατὸν. καὶ κακὸν 

ὑπὸ μείζονος αγαθοῦ. κατὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀποφάσεις 

ἀκουστέον ἐσεὶν ἐκείνου µύνου τοῦ λεγομένου, Λέγεται δ᾽ 
ὕτι σημεῖον ἀγαθόν ἐστιν, ὅσον ἐφ ἑαυτῷ τόδε τι, κᾷτα 
σημεῖον κακὸν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τόδε τι, περὶ δὲ σωθήσε- 

σθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ τεθνήξεσθαι, πάντων τῶν σημείων 

τὰς δυνάμεις ἐκλογισαμένων οὕτω χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ἀπό- 
φασιν, ὡς κάν τῷ προγνωστικῷ συνεβούλευσεν αὐτός. οἕἵ- 

τως οὖν καὶ νῦν τό τ' ἐθῥώσθαυ τὴν διάνοιαν καὶ τὸ τὴν 
ὄρεξιν διαµένειν ἀγαθὼ σηµεῖα κατὰ πάσας τὰς νόσους. 
ἔνια γὰρ οὐκ ἐν ἁπάσαις ἐστὶν αγαθὰ, καθάπερ καὶ αὐτὸς 

εἴωθεν ἐπισημαίνεσθαι λέγων, εὔπνοιαν δὲ χρὴ νοµίζειν 

κάρια μεγάλην δύνωμιν ἔχειν ἐς σωτηρίην, ἐν πᾶσι τοῖφ. 

ὀξέσι νοσήμασιν. ὅτι δὲ τὸ τὴν διάνοιαν ἐθῥῶσθαι σημεῖον 
ἀγαθόν ἐστιν ἐντεῦθεν γνώση. τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλόν τε 

Νεφαε απ] Ῥοπιπι αποάζαπι ἀῑκενιί 6ογάπα απαε αἆ 

οοτρι5 ΓρευίαΠῖ, Ποπιῖπεπι Ρτορίεγθα (ω ναι Ργοσ[ις ενᾶ- 

[αταπι ααβηταπάυπα εβ, πεφπε οσπι ππαϊαπα, ῬΡγοηαθ 

πίσγ]ίαναπι, Εἰεπίπι Ῥοπαπι ΠΡΗΙΙΙ α πια]ογο πιαἰο νῖησϊ 

Ροϊε[ι εἰ ππα]μά1 α ΠΠΟΊΟΤΟ Ῥοπο.. Οπαγα ε]ασπιοά1 παπεία- 

ίἼοπες ἆθ 6ο {οἱο αιιοά ἀῑοίίαν ἀπίε]Ιρεπάας ΓαΠί,  Ποσ 

αὐῖοπι ἀῑσίίαν, απαπίαπα ἵπ [ο εί, Ῥοπαπ βρπαπι εἰς, 

1]]αά νετο, αωαπίαπα Ἱπ {6 εΠ, πια]απι Πσπάπα ε[ε, Ώε 

Ἰομπ]ηϊς απίθαι [αἱαία απξ πιοτίθ, ῥρεγρεΠ[θ οπηΙθΗ8 ΠΡΠο- 

ΤΗ ν1γ]θηςδ, Ρτοπαποῖαί1ο Τα {ογεπάα ε[ὶ, αάεπΙαάπποδαι 

οἱ Τρίο ἵπ Ργοβηοβίοο θοµ[α]εραῖ. Θίο [απο εἰ πιο Π1θί- 

(επι «οη[ίαγο αἳ αβρρείεηἰῖαπι ΡΕΙΠΙΔΠΕΤΕ, Ῥομα βρπα ἵπ 

οπιη Ίρις Πποχβίς Παἰωί,  Οιαθάαπι επἶσι ἨοἨ ἵπ οπιηῖρα8 

πιοχδίς Ώομα Γαηέ, μμ 1ρ[ς ποθῖς 19 νετρῖ Πρηίβοαγε οοἩ-- 

Γαον]ῖ: ἐπ ππογδἰς αεμείς [ρἰγαπαὶ [αείαιεπι ρεπιαδ παπι 
αἆ [αἰμίεπι υἱπι Ἰιαδεγε εγεἀεπᾶάιπα.  Οιιοά απίεπι πεπίθ 

: οοπ[ίατε Ῥοπιπι Πί Πρηῖπα Ἰ]πο οοβµο[ος.  Οοτεῦναπι 
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4. Ονάτί. ἨΝ.. Τ75.] | ὖτ Ῥ.Εάι Βαν. γ. (947.) 

καὶ τοὺς μήνωφας, έτν δὲ νωτιαῖον μοελὸν καὶ Ὀιάρδαγέο 
καὶ ὅλως τὰ νευρώδη, μύρια καὶ μάλισθ” ὅσα πλησίον. ἐγκὲ- 

φάλου ἐστὶ., “πεάγτως ὑγιευμδ Ρα της. δολ εδω» 

μένης. ὥσπερ γε «καὶ τὰ κατὰ λαθθζρὰ τὲ καὶ ̓  ἧπαρ ήφῆν 

πε τὴν εαρόκαρ τὅταν ἕεοιβου πρὺς τὰς τῶν' συτέων' ὧσι 

περοσφοράν." ' πάντων ' δὲ τούτων δλῥωμένην οὐ μικρὰ | φ 

πάμγονιε τῆς σωτηρίας ἐλπίς ον : ν 
ο. ΟαΣτο ο νο ὃν ο 

λό’. 

Ἕν τῆσι νούαρισίν ἧσσον κινδυνεύουσιν, .. οἷσιν ἂν οὐκείη 

η φύσιος καὶ τῆς ἡλεκίης καὶ της ἔδιαρ καὶ τῆς ὥρης 

ᾖ]- νοῦσος 1]. μαδο 1]. οἷσιν ἂν μὴ οἰκειότατά τὸ τουτέων. 
τὰ. 

”ἡ κ φύσεωφ, πολλαχῶς εγομένης ἀκουστέον νῦν- ἐστιν 

αὐτῆς (κατ ἐκεῖνο, τὸ φπμαμεῤµένονι ᾧ  κέχρηται αὐτὸς, ἐν 

εἑτέροις πολλοῖς Λα) καθ ὕλον 74 τὸ περὶ. φύσεως ἄνθρωπου 

βιβλίον, ἐν ᾧ τὴν ἐκ τῶν πρώτων. ατοιχείων κρᾶσιν ὀνα- 

1ρίαπιᾳαθ Ιπγεβ]επίες ππεπΊησας ἀοτῇίηπε πιεά]]απι οἳ 

Ἱερίππι ἵταπδνετ[απι, Ρρατίεδ ἀεπίαίε Πεένο[ας αο ιπαχίπιο 

σοεγέβγο ν1οἰμΊοΓεδ Ῥγου[ας [αηπας ε[ε ἰεβαίαν πιεπ!ί1ό οοἰ-- 

Παπιῖα, απεπιαάπιο ἀιίαι΄ εἴ ρατίες αἆ νεπίτεπι εἴ Ίεειί εξ 

Όος μίω απέπέθό αερα", αασαὶ Ἀά οἶρον οΡ]αΐος΄ ρτοπιῖ 

Φερώπίατ, ΄ Ἠϊ απίεπι΄ οππ]ρας [απ 4ο τποβι[ῖς’ ΠΟΠ 

ῥωτνα [α1αιῖ9 [ρε Ἰαβογαπίίριφ οοποθά{(άν. 
“λτς 

ΧΣΧΧΙΥ. 

Ἱμ πιογδίς ραγοἰως Ρεγίοἰἑαπέιγ, ΦφμοΥµπι παίμταε, αείαῖῖ, 

Παδίιμϊ ει αππὶ (εππρε[αεἰ ππογδις οοηΓεπίαπεις αο Ῥγο- 

Ῥγίμς [μετ φ ματι φμῖδμς ἵπ Ίνογμπα αἰίφμο παϊπίππε 

ο εορπαιμς ᾗε, 

«ο ιΌαιπι παίητα πι]{15 πιοβ]ς ἀῑσαίωτ, 1Π εο ΠΙΠο [Πρ- 

πὶβοαία αοεἰρἰεηέα' ε{ε, απο [αερα ουπι πι] 1ς α]ῖ5 1η Ἰο- 

οἳς «ἰαπα. {π {οἱο ἆε παίαγα Ἱοπηϊηϊ Ἠβτο μ[ας ε[Ι, 1Π ᾳπο 

ουσία ες΄ ρτ]ωις  εἰεπιεη![]5 ΓεπιρεγαπιεηίμΠα ’ παίιταπα Πο- 

6ΑΙΕΝύ5 ΤΟΔΜ. ΧΙΙ. ΡΑΗ6 Πο 11 
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αφά.: Ὁματί, Εκ. [ᾳ5. 76.] σἜὰ. Ῥαΐι Υ. (2114) 
' μάδευ. σύσιν, ὡς εἰ καὶ οὕτως, ἔφην ἓν πῇῃσο. ινούσφμσον ὦσ- 

σον’ κμιλυψεβουσα οἷς ἂν οἰκεία τῆς πρώτης τοῦ- :σώμάτος 

3ράσέως «καὶ τῆς νῦν. δι) πῑν ἡλικίαν. ἢ ς α)ν. δεν ἡ τὴν 'ὥραν 
Φφασγεγένγμένης ᾗ φόσος .ᾖ μᾶλλον, µ: οἷς ἂν μὴ οἰκεία κἀτά 

αέ τούζων. νι .. ιτῇ..μὲν. γὰρ θερμῇ᾿ φύσει. καὶ ἡλαίᾳ καὶ ἕξευ 

οιαὶ ᾧρᾳ. δηλονάκα. αὲ (καταρτάσει Ααὶ. χώρᾳ: τα. Βφρβότερα 

τῶν νοσημάτων ἐστὶν θἰκείαν παΐς, δὲ. ψνχροτέθαις πὸὼ:ψυ- 
χρότερα. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ταῖς μὲν Σηρότεραις 

τὰ Εηρότερα, ταῖς ὃ᾽ ὑγροτέραις τὰ ὑγρότερα. τὸ δ᾽ 
ἐναντίον ὑπὸ «ιοκλέους εἴρηται καν τῷ περὶ ἑβδομάδων, 

ὁπολαβόντων» ὧφ εἰ, τῶν. ῤαψωνεων, ἀνδρῶν. αὐτὰ, 

παροξύνεσθαι «μὲν ὑπὸ τῶν ὁμδίων τὰ) κό: [7ο] ᾿σήμάτα, 

λήεσθαι δὲ ὑπὸ τῶν' ἐνανείων, ἐπείδ καὶ πρὸς αὐτοῦ τοῦ 
Ἱπποκράτουο ήταν, τὰ ἐναντία τῶν ἑναντίων ἐάματα, 

νομίξδυσιν οὖν ἐν' χειμῶνι συστάντὰ καῦδον μον 

εἶναι τοῦ λατὰ τὸ ο... οὐκετ᾽ ἐννοοῦντες, ὡς ἐπὶ μεση 

διά θέσει 'γίνεταν καῦδος ἐν χειμώνέ, μηδὲ 7ὰρ ἂν σὐστῆ- 
τας τὴν ἀρχὴν αὐιὸν ἑτέρως, εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς αἰτίαρ 

19  ομι Ἰουρ. ε6 (9 ηλ, τα πι 

πηήπα[». αο. [ 1 ἀῑρεχεί, 1π. πιοςΡίβ Ἡ απίΏυ8.. ρεσίολίαι-- 

ησ, αμἱρμς ΡεἰαιαχΙο ΄ οοΓΡΟΓΙΦ Γαιηρεγαπεπίο αμ ῥεαε- 

[επι], 4 ααίᾳία. αα{ μαδιία. απ. απμᾶ. ἐεπιρείαίε οΏοσίο 

μιὰρῖς. Γ{αρηλίαχ]5. ο[ί πιουβς. 4 ααπα ααίθαφ ορ παλ]! αἲῆτ 

μ]5, οοηρτιῖ, -«Γαἱᾷας: 84 παίμγας, εἰ φειαῖῖ εἰ ]αβηή 

εἰ αππὶ ἰεπιρε[α[ί εί οοε]ί οομβ{αμοηῖ , οἳ τερῖοπί πποςδή 

οα]άΐοχες [απί {απιϊαγοςδ; {ΓβΙάΙογῖρας νεχο {ΠρίάΙογεδ; 

εαἆσπι χαίίοπθ εἰ {Ποοιογῖριθ [Ποοίογος δί Παπιϊάοτίθας Ίνι-- 

ἨηΙάῑοχες. (οπίτατίαπη ααίοπι α Πίος]ο ἀῑοίιπι ε[. Πειι 

ρχο 46 Γοριπιαπ]ς, οοη]οἴοπ ρα, αἱ παγταίας, ΥΙγ5 

γεν 1ρ[αΤΗΠι ἀποἰοτίῖρις οἱ Πο Ηλις αίάθαι ΠΙΟΙΡΟΒ 

οχασότρατί; Γο]νῖ Υενο ἃ οοΠΙγαΥΙ18, αποπίαπα εί αρ 1ρ[ο 

Ηἱρροοταίο ργοπηποϊαίαπα ας, οοπιγαγία οοπιγατἰογµη ε[]ε 

τε]πεᾶία. . Οπιίαπι Πας Ἠχεπια οοπίταοίυπα οὐγαίιι. {αςΙ]]ο-- 

Υ611 ε[ἴα αιἰιαΠί} Ποπ αἰίαιο ππεπἰα οοποϊρϊεµίος αἳ 

αΏεοίιίοπα) πιαχίππα, ο [αμα Ἠ]επιθ Πετὶ; πεφαε θηῖπα Τρίο 

αἱ μετ. 11ο. οοηἰχαοίας {μεν ί Ἰεπια]ί {επιρε[αξῖς 

ἱ » μη! 8 ον. 



Κ4Ι Γ44ΠΝΟΣΥ ΕΙΣ ΑΤΤΟΣΣ ΠΟΛΠΝΗΜΑΊ4. Ἅᾖ59ι 
Εά. Οµαγις ΙΧ: [πο]. Έα: ΡαΕ. Υ. (9119) 
ἰσχὺν ἐνύκ]]σε τὴν ἐκ πῆς ὥρας ἐναντίωσιν. ' ὁπότ' οὖν οὐ 
κατέσχεν αἱ ώρά τὸ μέγεθος της αἰτίας, καίτοι βυηθὸν ἔχου- 

σα τὴν ὑγίειαν, ἡ πού γ᾽ ἂν ἐν τῇ νόσῳ. κιωήσειεν ασ τήν 

μηδὲ τῆς ὑγιεινῆς. ἰσχύας. ἔτι παρωύσης, "αλλ καὶ δε αὐ- 

τῆς τῆς πείρας ἐναργώς φαίνεται, τοῦτο. τῶν γὰρ ἴσων τὸ 

μέγεθος παύσων ὀλεθριωτερός ἐστιν ὁ ἐν. χειμῶνι συνιστά- 

µενος, ὅταν γε συσεῇ μὲν «ἐν. Βερμοτέρᾳ καταστάσεέ, µετα- 

ῥολη «ὃ᾽ ἐξαιφνίδιος εἰς Ψυχρότερα γένηται, µεγάλως ὁ του- 
οὗτος καῦσος. ὑπὸ τῆς τοῦ. περιέχοντος ὀνίναται φύξεως, 

ἄμθοτέθων ἁἀὐτῷ« γινοµέγων ἀγαθῶν. τῆς μὲν προτέραρ 

κἀπαστάσέως,. ἐν ᾗ τὴν ένεσιν έσχεν ὡς σήἁείου, τῆς 

τέρας ἐν |ᾖ τὴν. λύσιν, ὡς αἰπίου,  ταῦε. οὖν ἅπαντα |ιαρ- 
Έυρεῖ μᾶλλον καὶ οὐ μάχεται τῇ κατα τὸν ἀφορισμὸν γνώμη, 

καῦαπερ οὐδὲ τὸ βράγχους καὶ κορύδας τοῖς σφύδρα πρεσ- 
βυτέροις -μῆ πἐπαίνεσθαι, καίτοι γε οἰκεῖα παθήματα τῆς 

τῶν γερόντων «ἡλικίας. ὄντα. πρῶτον μὲν. γὰρ: οὐ ταυτόν 
: ἐστι τῷ μὴ πεπαίγεσθαυ τὸ κινδυνώδες ὑπάρχειν, εἶτα 

οοἠ(γατείαίεπι «αυ [ας νεΠεπιεπ{ῖα Γιρεγα[ἴεί, Οπή πω αιν 

ἀὐΠΊ {επηρε[ίαν σά[ας ΠαρηΠιΦΙήοπι Ρίοµίβεγε αο τερτῖ- 

τήθγα ποπ Ρο[οπίε, ααλιριοόπι Ἰσεί Γαμ]αίοπι Ἠαβεγεί, 

πωυ]ίο Πίπας Ἰρ[απι 1η ΠΠΟΣΡΟ΄ Πιρεγάνογ]ξ, ᾳαοά ΠΟΠ απι-- 

ΡΙίας Πι ἠπίοσγ απ απιαιἶς τοριχ.  θεᾶ 4 «ποπ 1ρ[α 

εχρετ]εηῖα Ρετ[ρίοιε Ργοφϊίαν, ἈΝαπ ἀποταπι οσα[ογαπα 

πποση αι ἶπε  ρατίαπι ααῖ επι ογ/(1Πα Ἴμαρεί ῥεγηϊοϊο[ίος 

εκΙβΊΕ. ΄ Θα1ά1ος  επϊι ϱ οοσ]ί Παια Π ΠΙ΄ σεη]ή5 εἰ το- 
Ρεπιῖπα Πας ἵπ Γ]ρίάΙογειη Παϊαι πημία[ῖο, ο] αρ αιος σαιι- 

Γας' α οἴγοιπιαπ(16 αὔτις Γγ]σογ6 Πιαρηορεγε ἠάναιως, Ἡίτο-- 

Ύὖς Πρ αὐκίμαπ]ο Παιας ρτίογε {αμ 4 οἵη Παία, 1Π πο 

ογΗύπ Παρα(ε, αἲ βρπο; Ῥοβοτίογε γετο, 1π 41ο [ο] [[ο- 

πθιης ἲ μι. "Ἠασο  Ἰσίιν οπιηῖα βουί [ανα πιηρί5 

ΡΓοβατε α αι οῦΠ ε[άδ [επίεηίία ρήσήατε Ἱνϊόάεπεαν, Ο1θπι-- 

βἀπιυθήή πεφάε Π]Ιά: γαμοεαίιες εἰ αγανεάῖπες ἵι ναἰᾶε 

είδες εὐυπεοξείοπεπΙ Ποπ αἀπιίείεγε; εἰἶαμια Γεοπί αείαιῖ 

Ρτορι! ασ {αη1]αχεΒ Απ αΠόοιιδ,  Ῥηπιάπι εἰεηῖπι Πο 

Ίάεπι εἰ εοεἰίοπεαι Ἠόπ αἀπιίεγο εἰ ρετίοι]ο[απα ε[ἴε, 

Ην) 



«ος ασ ΤάΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΊΟΙ 

Εὰ. Οµασί, ΕΧ. [76.1] ᾿Ἐά. Βα[, . (907) 
καὶ τὸ μηδ᾽ ἁπλῶς ινών» τοὺς πρεσβυτέρους; αλλὰ μετὰ 

τοῦ. σφόδρα, πάντα γῶρ «ἐκείνοις ἐστὶ κινδυνώδη διὰ τὴν 

ἀσθένειαν τῆς  δυνάµεως; «οὐ μὴν οὐδὲ τὺ κατὰ. τὸ πρώ- 

τὸν τῶν ἐπιδήμιῶν. γη ρομμένον, καὶ μάλιστα ἔθνησκον ορ 

ἔβῥεπεν ἡ- φύσις ἐπὶ. τὺ φθινώδεφ; ἐναντιοῦταυ τοῖς εἶρη” 

μένοιρ... οὐ: γὰρ: τὴν ἐκ τῶν “στοιχεμὸν Ἀρᾶσνν' εἴρηκὲ νῦν, 

ἀλλὰ. τὴν τοῦ- σώματος «ἐδέαν,. ἔσειν «ὅτε γὰρ ὀνομάξουσο 

φύσιν καὶ ταύτην.. καὶ ὥσπερ ἀληθές ἐστι τὴν θερμὴν 

κρᾶσιν ἧττον ἐν τοῖς θερμοῖς κινδυνεύειν νυσήμασιν, οὕτωφ 

καὶ τοὺς στἐνοθώρακας ' οὐ. µόνον μᾶλλον  ἁλίσκεσθαι ὑπὸ 

φθίσεως, ὀλλα καὶ κινδυνεύειν ἀλόντας. ἔνιου µέντου τῶν 

ἐξηγησαμένων τοὺς ἀφορισμοὺς, ὑπὸ, τῶν τοιούτων πιδανῶν 

ἀπατηθέντες, οἰκεῖον νύσηµά τν τῇ τοῦ κάμνοντός φύσει τὸ 

κατὰ τὴν κρᾶσιν ἐναντίον έφασαν, ὡς εἰ καὶ ἐπιτήδειον  εἴ- 

ϱΆται, πάμπολυ καὶ τῆς τῶν πραγμάτων αληθείας καὶ τῆς 

“Ιπποκράτους γνώμης ἁμαρτάνοντες, ὡς δέδεικται  . 

Ὠεϊπάο ααοᾷ ποπ αΡ[ο]αίο {επ6β,. [εὰ αάλία ρατίου]α, 

ραἰάε ῄ ἀῑκον]!: 1116 επῖπι οπιπῖα οὗ υιτίαπα ἀπρεο{αίει 

Ρετίου]οία Γαηϊ,, δεᾷ πεφιο 1]]ά [αργα ἀῑοίῖφ αάνεγ[αία, 

ααοᾶ Ῥαίπιο ερἰἀθπηῖογαη [ογἱρίαπι ε[:. ει πιααίππε πποΓΙΕ 

δαπίμτ αμτόι αἆ. ίαδεπι παῖμγα Ρτορεπάεύαι. Νοπ επ]πι 

Ππη αιιοά οχ εἰοεπιεπιῖδ οομ/{]αίιγ. {(επιρεταπιεηίαπα, {[εά 

οοΥΡΟΣ18 1ά6απα ΓΟΓΠ18ΠΙΥΘ ἠπιο]]οχί!; βαμϊάεια απο εἰἶαπα 

Ἱηιογάσπα ἠαίαγαπα ποπηϊπανΙί.  Εί αιιοπαἁπιοάσπα νεχαπα 

ο[ι ααϊ οα [ο [αμῖ Γεπαρεχαπιεηίο, 905 οα]άΐδ πιουρ]8 Πι]-- 

ηΙ16 ρουίοἰἴἰανὶ, Πο εἰίαπι αἱ απσι[ιο Γαπὲ Ρεοίοχε, «08 

Πειοί]ογασ8θ ποη {[ο]άπι Ῥγοιπῖας οονπρῖ, {Γεά οογγερίο8 

πιᾶςὶ5 εἴἶαπα Ῥοτιολίαν, ΙΝΟΠΠΗΙΗΙ ἵαπιεη ϱογπα θἱ αΡ]ο-- 

τὶ[ηος εχρἰαπατυηῖ, ε]αδπιοςί ρτοβαΡρΙ]ίρας ἀεοερίῖ {απο]1ᾶ-- 

ταη περγοίαηἰ19 παϊαγας πογβαπῃ ἀῑκεγαηί, αἱ Πί {οπι- 

ΡεΓαπιθη[ο οοπἰγατίμα, αο { 1άοποις ἀἰοσγείας, ππα]ίορεγει 

ᾳπεπιαάπιοά σαι ἀοιποηβταίαπα ο, εἴῖαπι α τεταπα νεχίίαίο 

εἰ Ηιρροογαί18 [οποία αρεγγαπίε, 



ΚάΙ ΤΑ /ΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αἲΤΟΥΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑάΊ4. 599 

Ἐὰι Όλωε. ΣΧ. .. ΓΕ, Βαῇ, Ὑν (319.) 
λιοῦ ο λα 

Τ7τ] 19)» δν πάσησι νούσοισι- τὰ περὶ τὸν ὀμφαλὸν 

«καὶ τὸ ᾖτρον πώχος ἔχειν βέλτιών ἐστι. ' τὸ δὲ σφύδρα 

κ λεπτὸν καὶ ἐκτειηκὸς .μοχθηρόν. 'ἐπισφαλὲς δὲ τὸ τοιοῦ- 
τν. ἵωπον καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσιαο. 

α ! .- α 

Ὅτι μὲν ὄξωμ εἶναι χφ πάσης διαθέσεως τῆς παρα 

φέσιν «ἅπαντα τὰ κατ᾽ εηρρυκφιή χωρία "πρόδηλόν «ἐστε, 

καὶ λέλεκταυ κατὼ πο ρρόμνν ἔνθα φησὶν ὑποχύνδριον 

ἄριστον μὲν . ἀνώδυνόν τε εἶναι καὶ μαλθακὸν καὶ ὁμαλόν, 
3 Ν 3 “. Ε] Δ η Ε ’ ν Ν) 

ἀλλὰ καὶ τούτων αὐτῶν ἐστι τὼ μὲν ἰσχνότερα, τα δὲ πε 
« - - δ .,. / 

ἀύτερα» περὶ ὧν νῦν τὸν λόγον ποιεῖται, ὅόα μὲν πιο χήτὲ- 
/ - 3 ) , “ 3 Ν Ν Δ 

θα, βελτίω ταῦτ εἶναι λέγων, ὅσα. δὲ ἔσχνα., µοχθηος μαι 
{8 3 - ος - 3 
ὡς σήμεῖα δηλονότι καὶ ὡς αἴτια. «ὡς σηµεῖα: μὲν γάρ εἰσι 

τῆς ἐν τοῖς ἐκτετηκόσι µορίοις ἀσθενείας, ὡς αἴτια δὲ του 

μηδὲ πέττεσθαι καλῶς ἐν τῇ γαστρὶ τὰ σιτία, μηδ αἷμα- 
. 5, ” Δ ’ 

τοῦσθαι κατὰ τὸ ἧπαρ. ἄμφω γὰρ ταῦτα πάντα τὰ μὺρία 

π ΧΧΣΧΥ, 

1π᾽ οπιπῖδως πιογδὶς Ῥατίει αἲ μπαδιέςιτα  εἲ: Τπιμτη υεΠΕΥ ετα 

’Ῥο[εας ετα[[βεμάίπεπι Παδετε ρίαεαε." 7 αἰάε αμεετι 

τεπµεί ε[]ε εἰ ταὐε[ασίιας ῥτανισα. . -ᾱ ἴπ[ετίογες αιεεπι 

Ῥμτβαξίοπες ἰά φιόψιε ρετίεμίο[ισπν 

'ὍΌποά εχίτα . ΟΠΊΠεΠΙ αΠεοίαπι ῬταείεΓ. ΠαΙΙΤαΠΙ ε[[α 

οροι{εαί υπ]νεγ[απῃ αρἀοπιϊηϊῖς τεΡΙΟΠΕΙΗ αΡεγίαπη εΠ, Αἰ- 

πο. 14: 1. ρτοσβο[σο.. Ἰ[ές: νενρὶς Ρτοπιποϊαίπαι εἰ: 

Ιγρο Ποιά γίµπι ορ(πειετα φ μα επι ε[}ε: ἄεεει ἰπάοίεις, πιοἰ]ε 

εἰ αεφµαἰε. «Ν εγιπα αγάπη {ρ[αΓπα ρανσπα παθᾷαπα {η 

πηβοϊ]εη/1ογ65;  ϱπαεζαπι οτα[]οχος, ἆς αάβμς πάτο Υοιρα 

{αοῖζ:; 41ιπο ογα[ογο ΓΠΠΠΕ, θαδ- πιε]ίογες: Ύυ.ϱ Ππιας]]εΠ-- 

ερτέφ' {απε, . 1ρίας Ῥτανας. ε[[ο εἰ αἲ Ἔσπα εἰ πί οαμ/[ᾳ5. 

α[βγηιαϊ, ῥίρηα Πημίάεπα, [αἱ {παρ εοαἰ]δ Ρατ παα Θ]Ι- 
απαίαγιη.  Οαπ[βε Υοτο θποά εἰ ἵπ νομίτίομ]ο οεἴρατία 

ποη ῬγοῬε οοποοφιιαπίαρ, Πεμο 11 Ίέοογο 1 Γαπσι[πεμα 

οοπιπιαἰοηίαχ. Ἠαθ επῖπι αΠΙΡΗΦ Ῥαγίεο οιπαῖπο «1οίοτίι 



4 ἍὉ ΙΠΠΟΚΡΙΤΟΥΣΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ 
κο ΙΧ. [7τ.] 1χά. Βαῖ, Ψ. (248. 
πρὸς τοῦ πάχους πών εἱρηῤνων σωμάτων ὠφελεῖται θαλ- 

πόμενα, «τοσούτων οὖν εἰκός ἐστιν. ἐκταπένεων αὐτῶν. βλά- 

πτέἐσθαι τὰς ἐνεργείας, ὅσον ὑγιαινόντων ὠφελοῦνται. ὅτι 

δὲ ἡ, λεπέότηξ: τῶν: εἰρημένων μερών «καὶ "πρὸς τὰς κάτω 

καθαρσεις ἐπισφαλὴς ἐστι πῤὀδηλον... ἰσχυρὰ γὰρ δεῖ: εἶναυ 

παντα τὰ κάτω τοῦ θώρακος µόρια πρὸς τῷ καλώς ὑπηρε- 

τεῖν ταῖς καθαρσξεσιν" εἰ δὲ μὴ, µεγάλαις περιπίπτεἰν βλά 
βαις. διὰ τι δὲ μόνας εἶπε τὰς κάτω" καθάρσεις ὄξιον ζη-- 

τῆσαι. καὶ γὰρ αἱ -ἄνω, «τουτέσειν αἱ «ὃν ἐμέτων, ἐπισφα- 

λες εἶσι τοῖς. οὗεὼ διακειμένοις, 'ἢ τατέας 'μὲν ὡς' σαφεῖς 

παρέλιπέν, ἐκείνων: ὃ. ὡς ἀσαφεστέρων: ἐμνημύνευσεν ;' ᾗερον 

δὲ ἰδίως ὀνομάδει τὸ» κάτω γχωρίὀν τῆς }αστρὸό, ὅσον. ἐσοὶ 

μιεταξὺ τοῦ. αἰδοίου καὶ τοῦ «ὀμφαλοῦ. ' ὡς εἰς τρία παῦτο 

διαιρεῖσθαν., το: οὐρπῳρ ἐπιγάστριον) ' ὑποχόνδριον, τὸ περὶ 

τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ Πτρον. ) κ Φ’ “5 Ἀνη 

' . 1 ελ αν λα ὁ να ον ον 

οοἵροίπι ογα[[ίηᾶο {ονεπάα. Τρῇς Ἰαφπα πιαοῖο οοπ/{6ςί15 

Ρατ ε[ὶ ἰαπίήπι εαγάπα αοἰῖοπός αεί,  απαπίαπι Ππίεστῖθ 

1118 ρου : [αμ αἴειπ: ]αναναπίας, : Ορ ααἴοπι  ἀἰοναγαπὰ 

Ραι{απι εκἰσπαϊἷο ᾿αιί πηαςῖεδ -αἆ- 1μ{ενας ραχραοπος Πί 

Ρεγίοι]οία. πιαπ]Γ6βαπι ο,  Ρατες. ομἷπα Ἱπ[ρα ,ἰμορασεπι 

οπΙΠες τοβι/[ία5 ε[Τε οροσίεῖ, «πο Ῥε]]ε ρυγραΠοπΙρα5 αι-- 

κἰ]επίας; αἰοφαῖ πιάσπας 1π Ἰαε[ίοπες Ἰποϊάιιπί, ασ αα-- 

ἴοπι ἀα [ο]ῖς 1π[εῖς. ραγραἰἸοηπίρας. πιοπίοπεπι Γεοαγῖί, 4ἱς- 

ΠΠ 6[; φΠαετετε. Εἰεπίπι {πρεχαο ρυτραίίομεςς Ίος εβ 

4ὔαε νοπιοπίραφ Παπε, ἴαῖ Ππιαοῖε α[εοιῖς ρετιεα]οίας 

{Γμπῖ,.. Απ΄ Ία5 παπι παπι ππθη]{ε[ίας Ρταειεγιπί{ί, ανασα 

απΐοπι {απαιαπα οὐ [ουγίογ πα. πε ήοπθπα Γεοτ πια ἁι- 

{ει νοπίγααι: οίγάπη Ῥγοργίε Ποπηϊπαί, 1π[εγίογεια νε! 

χορίοπθπι 4παθ ῥριάσπᾶα αο ποια ἀπιογ]ασοῖ, αἱ Ἰπ 

Ίαεο τα ἰοέαπι αράοπιοπι ἀῑνιάαίας, ἵπ Ἠγροσμοπάγίαη, 

υμήῬ{]{σβ]επα: ταρίοπ σπα οἱ ΊπΙΙά νεπίτειη Γεια γροραβείαπις 

" ι 0) 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ" ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ος 
Εὰι Οµασέ. Γκ. [78.1 ΓΤαά. Βα Υ. (16.} 

λστ’, 

[786] Οἱ ἡὑγιενῶς ἔχοντες τὰ σώματῷ ἐν τῇσιν φάρμα” 
κείησι καθαιρὀμενου ἐκλύονταυ ταχέως οἱ πονηρᾷ τροφῇ 

χρεέμενου. 
πο νο η). ο. ῃῃὴῃὴ-Ἂ. 

- . . . τα ϱ 
- λα 

οἱ μὲν ὑγιεινῶς ἐχοντέο . -τὰ σώματα δεόντως, ἐν ταῖς, 
μα] οσον 

κ. 1) 

αλ 

φαῤμακείαις ἐκλύονται ταλέως ᾿ συνεήκονεᾶι αρ οὐ καθαί- 

ρονται.. οἳ πονηρᾷ δὲ ̓τροφῆ χρωμενοι .. διὰ την περιούσίαν. 
εί λ. 

τῶν μοχθηρών ο πά ἐκλύονταυ, ῤαδίως ἐπὶ ταις καθάρ 
ο χτ πι] 

σεσε». είτε δὲ τὴν. ἔξωθεν' εὐσφ ερομένην, τροφήν, τῷ σωμαση, 

εἴτε την. ἐν αὐτῷ πόρο οΜΙν]: ζφηκὲς μοχθηρίων, ἑκατερας, 
το ' 

ἁληῦἡς ΄ὁ ὁ λόγος, ἐπειδὴ καὶ τὰ ΡΟΧ6ηρα. σιτία μοχθηρὸν, 
φαν αἷμα ον οὕτως οὖν καὶ λέγεται οχθηρὰ, τῆς 

αναφορᾶς ένομένης η ἐπὶ. τὸ ὃ γενηθησόµενον εδ αὐτοῦ αἷμα» 

. “ρ 3 
ποτ ο οσους οσ νι ὦμλλλοδὰ ος ασλον κο ολα τσ Ἡ 

ΧΧΧΤΙ. 

ζμῖ Γαπὶς εογροτίδας ἁἆοπαεῖ ππεαἰοαπιοηιεῖς ρυτβαπείδως 

Ὅ Ῥμτβαπέμγ οεἰεγτίεγ"' εν[οἴνιωπιωτ, 6 θμρρε Ῥζαο αἰἴπειιεο 

μα {17., 

Οἱ [ωπῖς (πε οὐτροείρης, τη ἆατό ορίῖπιο οἵίο ἵπ 

Ραγραἴοπίρας πιο ΚΙσάπι6πῖο Γαοἱ18 οκ[ο]να ία: σο][ίφαθ- 

Πυπί επίπι, ΠΟΠ Ραεραυίης. ο γετο Ῥτανο εἰαπίαν αι 

ππεη[ο οῦ Ργανογαπι Ἰππιογυίη τοβ απ άσηεἶσια βιισραΓ{οή)- 

Ῥας {αεῖ]α εχ[ο]νιπίωτ. οῬῖνε αιίεπι ααοᾷ εὐγροτῖ εκίεΓῖα5 

οὔ]αίυπι Παπίας, [ινό αποά τη Τρίο οοπ(ϊπείατ, 14 ρτα- 

νυπι ἀἨπιθη ἔαπα ποπι]ηαῖ, πίτα γετα εΠΙ οταίἸο, ᾿απαΠάο-- 

αω]άεπι ρτουί αἰπιεπία Ῥτανα Ρταναπι αηθαίπ επι ῥτουγεατο 

οοη/αενετιΠΕ, [ιο εΓρο Ῥτανα αἲῑξ νηϊο[α εἀπ]ία εἴἵαιη ᾱἷ-- 

ουπίμτ, ἄλῤίς αἆ {απριίπεπι ου εκ 1ρῇ9 Ρχο νεα ά πι 

τε]αοπε. 



ϱ5 ο ΗΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙΟ 
Εὰι μαι ΙΧ. [78ι] , : Εὰ. Ρα, Υ. (918.) 

πα - 
οἱ υξὖ τὰ. αώμακὶς ἔχοντες: λος, ἐργωδεες» [υτὴ 

4 1) . υ τὰ ταν ὶ 0) 2 ὁ .- να αλ) νο λος ΝΟ ΕΟΝ . 

Οὐ τοὺς δειοῦν φάρμακον προσφεροµένους φαρμα- 
κεύεσθαι λέγειν ξίωθεν ὁ Ἱπποκράτης, ἀλλ κά μάμκή τῶν 

καθαιρόνεων | τούτῳ' χρῆται τῷ ῥήματυ. ος μὲν οὖν προγε-. 

}θαμμένος ̓ ἀφοριομὸς, ἓν τῶν προσγινοµένων αὐτοῖς ἐδήλωσὲ 

σύμπτωμα, ἐκλύεσθαι }ὰρ᾽ έφη) ταχέως ἐν ταῖς καθάρσεθε 

τοὺς ὑγιεινῶς ἔχονξας. ' ἐν τῇ ῳ }ενικωτέρᾳ. λέξει περὶ τῶν 

αὐτῶν ἀπεφῄνατος λέγων. αὐτοὺς ἐργώδες εἶναι φαρμακεύε» 

σθαν᾿ καὶ γὰρ Ἀιγγιώσε" καὶ διὰ καὶ ᾽δυσχερῶς . αυ- 

τοῖς. ἡᾗ κάθαρσις προόλωρεῖ καὶ πρὸς. τούτοις ἔτι ταχέως 

ἐκλύονται. ἱνέται δὲ ταῦτα. παντα καθαρειιοῦ φαρμάκου 

τὸν οἰκεῖον μὲν ἕλκειν “λυρὸν ἐφιεμένου, τοι τὴν ἔανθὴν 

ᾗ τὴν µέλαιναν χολὴν ἢ τὸ φλέγμα ἢ τὸ ὑδατῶδες περίτ-- 

ΧΧΧΥΙΙ, . . | 
ρω οογρογίδις δεπε [ε λαδονε, εος Ῥμγβατε πεοδἰοαπηοπεῖνν 

ορις πι ΟἱεΓβιεήη ε[ἢ. ῤ 
.ς» 

ἣΧοπ αι ᾳποάσππαιο πιεᾷ{σαπηεΏ {ηπα ααρναπ{ εος 

χηρ(Ιοαγ] ΡΤο οομ[μοἱ ια ζ{μο 41ο]! Η{ρροσταιος, νογαπι Ἱπ. 

{οἱ ρυχρα(ἶριφ. πιο ἶοα 1ΘΠΙ18 Ἴμόο νοσαβιι] απ α[αγρα νέες, 

Ῥμρεγίου. Παφαα Γοπίριας. αρ]ιοσί [αι ̓ Πἀεοεάθη Ελ πα ἐρῇῖς 

Γγπιρίομτα [παπι πο ἀοο]αταν]τ Το παπά οε]ογ]{ες 

οκ[ο]νὶ.αο ἀε[οσγο. ἀῑοσὺαι {πι Ρανραἰο δεις, αιιϊ [εσυ ΙΑ. 

να] ειαά(πο Γααπία, Τα ]ιος πο οι ΠΙίοποπι 4ε θά θα 

δεπογα]ῖα οεχίμ]!, ἐρίος ο ΠΠγπια5 Ἄεστο μιο]ε[ἴοφιιο [σιγα 

Ριγβα[ίομος. ο νογ[Ίρειιες που γης, ἑοσν η 1 ια. 

γεχαπίας, πιο]ε[ίο μὶν Ριγραίο Ρεοσε(ῇ!, Ῥναθἰουόαιιο οο- 

1οχί {ου Ὃ Ἠαεο αππίοπι οΠηΠ]α ο λτο πηοι]Ἴσᾳ-- 

ΙΠΟΗΙΟ 4 Ῥτοργίαπα αμἱάθπα ἨΠΙΟΓΕΠΙ αιιί Παναπα μί]οια 

απ αἰταπι απ ρἰμίίαπι αὐῖ αθΠο[άπα εΧΟΓΕΠΙΕΠΙΙΠΙ Ρτο- 

Ἰεοίῖοηο πΠ]ίαίαχ, 4µο ἀεβαιίααι [αηραίποπι οο]Ιφις οἱ 



ΚΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣΣ πουσκαρλάτα, 587 
Εάν Οµαµε. ΤΧς [78. Ἰ9.1 ΄ υ 84. Βα[ς Υ. (318.) 
ρα τῷ ες απορεῖν αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας συν- 

τήκέοι: ἵν.. ἐξ  ἐκείνων. Έλξη τὸ οἰκεῖονι ς 104 

λη. π ᾿ 

[το] Τὸ σμικρῷ χεῖρον καὶ πύµα καὶ συτίον͵ Ἅδιων δὲ 

ιφών. βελτιόνων: μὲν, αιδεστέρων δὲ μᾶλλον αἱφεξον.' 

γιο ο. κο ο ὉἩὉς οκ ὦ οσο Ἡ ος ”ς 

Ον. διὰ. τὸ  κεχαρισμένον «μόνονν πῷ.. κάμνοντυ . τοῦτο 
ποιητέον, ἀλλὰ «καὶ. ὧς  ὠφελιμώτερον- αὐτῷ γενησόμενον. ὅσα 
γαρ.. ἂν. ἡδέως προσενεγκώµεθα, πἐριστέλλέσθαι τούτοις. ἡἢ 

Ζαστὴρ ἑίωθε καὶ πέιτέον μᾶλλον αὐτὰ ῥᾳδίωςφ. ἀποχωρεῖν 
δὲ, απ τῶν. αηδών ὡς ἤτοι ναυτίας «ἐπιφέρειν ἢ πνευµατω- 

σεις «1 κλύδωνας. .. ὕπερ οὖν ἐπὶ τῶν πλείστων καὶ εὐχύμων 

ὄντων γίνεται, ὅταν ᾗ μικρῷ χεῖρον, ἐπὶ τῶν ἡδέως λαμβα-- 

νόντων οὐ μόνον οὐκέτυ χεῖρον, αλλ ἐνίοτε καὶ βέλτιον γἱ- 
φέται. 
ο.) Ἡ) . ου 

ΟΑΥΠΕΒ; «ο ες ὁρας ὼ αρι η ίημι 4ο {απηϊ]ίαχε αἴϊ 

αἰαιαῖ» 
1”. αλλο. 

ΧΧΧΥΠΙ, 

Ζαμἱο. ἀειετίογ, -[ε [μαυῖοτ ἔεπι ροῖµς ἔτι εἶδιις, ππε[ίο- 
τίδως φμίάεπα, [εᾷ ππῖπμς ΕΤαεῖς ρταε [ογεπάω». 

Κοπ 14 στα [ἶαπα [ο] σπα αορνόιαηεΐς, [εά αἆ πηὰ]ΟΥΟΠΗ 

4ποφμε Ίρβας αλ αίεπα {αοἱεπόαπα εΠ. Νααι ᾳπαθουπαιιθ 

οσπι οΡ]εοίαίΙοπε α[Γαπηήηνας,, εα νεπί]οα]ας αν]άἴας οοπι- 

Ρ]εοιί 3ο {αο]]ὰς «οΠπςοπεταο οοη/{αεν1ῖς Ἱη[ααν]α νεγο 8ο 

Ἱπρταία, παυ[εας ααἲ 1ΠῇαἴΙοπες αιιϊ Πιο πα ἰοπιος οοποίίαπ- 

τα τε[ραετο, Όαε αιἰάεσ α πάπα 1η Ρ)υιγ]πιῖς 1ἴδᾳαθ 

ευο]ιγ πιῖς οἰδατ]ῖς οῬογ]απίας, ΡαπΙο Ρρε]ογ εἶθας Πο [ο- 

Ίααι ἀείετίος αππρ]ῖᾳς ποπ εβ αρίαπι ομπ νοιαρίαίο α[[α-- 

ΠΙΕΠΗΡΗδ, Ύετατῃ «εἰἶαπι Ππίοτάσπι πιε]ῖοτ τοάά1ίΗγ, 



ρ Ἅ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4Φῦρσμοι. ο ο Ἡ 

μμ -- ΙΧ. νὰ ο. [,δτ μμ Βα{, γν οφ 

οι πρισβὂταυ τῶν νέων τὰ ῶν. οώώλλὠν φοσεούσιν.. ἡσιοονν 

ὑκόσα ὃ᾽ ἂν αὐτέοισυ χρόνια νοσήματα γένηται, τὰ πολ- 

λὰ ξυναποθνήσκουσιν. 
ο κονόις -, στον ὼ ο λώμήδό λεν θφμήν ἑ 1 ως ] 

οξ περεσβύταυ τῶν Ῥέων οὐ πάντες ἧσσον »οσοῦσιν' οὐ- 

δὲ γὰρ ἅπαντες ἐγκρατέστερον διαιτῶνται. ᾖὅσοις ὃ᾽ οὐχ 

ὑπαρχεὺ τοῦεο)' μᾶλλον -μοσρῦσιν ἀσθενέστεροι τῶν νέων ὄν- 
τε) ὅτι δ᾽ αὐτοῖς πάμπολλα τῶν' χθομίὼν νοσημάτων συνᾶς 
ποθνήόκεν πρόδηλον) εὔ:γε καὶ ή δύγαμις ἀσθενὴς, ὦς' μήτε 

Πέτχειν ἔτι δύνωσθαι ῥᾳδίως τας νόσους καὶ ψυχρὰ πιάρνᾶ 
ἐστὶ τὰ χρόνια νοσήματα, διὸ: καὶ μᾶλλον" έρουσιν ἡ Ρεώ» 
Πέροις. γίνεταυ. νε αά ρῳρ. ον πμ 
πάν ββδὸ ο ο ο ΜΑ ον ΡΟΜΝΥΝΟΣΟ Αθ πώσλο 
9 . ο) ν κ. ασλκο "οσο ϱ ο πιο ς αοὶς 

μ. 

.ἃ 1.458 

[8ο] ΗἩράγχου καὶ κύρυζαι τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν οὐ 

πἐπαίνονταυ. 

ώς. » εππῖιαοτᾷ Χδδουο εἶαὶ πο οἳ ΕΡΠΊΡΟ 

δεες ων ἐπίδιές μμ Α κ μννι. παῖνιες όσδεακίωνι ιθω» 

οµπφµε φεγο 1ίί πιογδί αἰμιωγπὶ οδοτίμπξμγν οι ἓὶς 

[εφ ιεπείις πιμὶ ἱπιεγειηῖ. 

Βειίό Πο οπιπΙρ8’ ἠωνοπίβι | Εν αεβτοἰαη! που 

απε ΘΠΙΠ ΟΠΊ65 (επιρογα[1ογθ ν]οιής Τα[ίσπο ὁοηημορίας, 

Οἱθας Υετο 1 ποπ εΠ, Ἡ πιαρὶ αερτοἰαπί, αιιοᾷ Ίανο-- 

πίρυς ἄπι Ιπιβες]]]οίθς,  ὮΠαίΙΤΠος αἰεΠι πο σμης οοπι-- 

Ῥ]ήτεν 1ρ[ῖ8 Γεπίριις οοπαπιοτὶ πιαπ{[ο[ίιαπα ϱ[Ι: 1ρ[ι8 παιῖ - 

ἄσπι νίτορ αἆεο Γαπέ Ιρεοί]]αο, αί Γαοῖ]α πιοτρος  οοηµεγο 

πεαοαΠί ΓΠρίάίφαε Ππί ἁπαίατηϊ πΠογβί οπ1Π68, Ρτοἱπάεηιιό 

μιαρῖδ Γεπῖρις α παπι Ἱανεπίρι. αοοϊιάαπῖ.  Εαπιατίριας 

Παιίάεπα πιοχβῖ ὀΠιΠο5 Ρτοπι]α9 οογγ]ρίαπίας. 

- 
. αι .. . τμ. . ; . “: ' 

Ἡαιοεάίπες εἲ ὀτανεάίπες ἰπ υαἶάε Γεῖδς εοεἴοπεπι ΠΟΙι 

αἀπαῖ έξιξ. ο 



κα ΓΗ {ΠΗΝΟΣ ΕΙΣ αττοτΣ ΡΠΟΠΗΝΗΛΙΗ4ΤΗ, 90 

Εά, Ὅμαιι, ΙΧ. [60.1 ο ἳς Ἐν Βά[, Ύν (18) 
εν 1λὼν' συνάψωµεν ἀλλήλοις τοὺς ἀφόρισμοιςν δλδ εέρου 

«ὁ λόγος. ἔσται ποιοῦτος. οἱ πρεσβύτεροι τῶν. νέων τὰ μὲν 

ἡλεῖστα νοσοῦσιν ἤττον, ὅσα ὃ᾽ αὐτοῖ χρόνια νοσήκατα 

φίνεται, τὰ πολλάνσυναπο θνήσκει, “βρώγχοι γοῦν καὶ κόρυᾷαυ 

ποῖσέ σφόδρα. μβνεν οὐ πεπαίνονται, ὡστέ οἷόν τι 

σιάράδειγµα; τὸν αφορισμὸν εἶναυ τοῦτον τοῦ προγεγραμμὲ- 

φου.. συναποθνήσπει γὰρ «οὐ ταῦτα µύγον τοῖς πρεσβυτέ- 

ϱοἱς, αλλα καὶ νεφρῖτι καὶ ποδάγρα Ἑαὶ ἀρδρῖεις' καὶ 
ἐσχιᾶς» αἵ. τε περὶ κώλον ἢ σπλῆνα ' διαθέσει ψυχραὶ καὶ 

πῴὸς ταύταις Ἰάσθματα, βήχες, κυρτώσεις, λορδώσεις, σκο- 

λιωσεις, ὅσα: τ ἄλλα :διὼ τοὺς. ψυχροὺς' γεννᾶται χὐῤιοῦθ, 

οὓς καὶ τῶν. ἀκμαζόντων τισὶ, ην ὅει ο... ιάηλκν 

ἐκπεφθῆναι. 9 0 λοοή ”ν (ο νν 
Δάδη γεν . επττ ν- τπτ ὁ χ ς πα. κ.α 

΄ υνν 

-- ͵ Ἅ ..ς ς 

μα. ἁ 

ο ἐκλύόμενου πολλάκις καὶ ἰσχυρώς ᾿ἄνευ Φφδνερῆς αμα 
σιος ἐξαπίνης τἐλευτώσιν. 

ο δα Ἠοβ Ἱπίεν [ὲ ἀρ]οτί[ῆπος εορι]αγετίπιας, Ία]ς εγΙε 

μάτῖπφφαε: [επίσπίῖα» Φεπες' [ανεπίδις πηῖπως φμίά δή Ἱπορρο-- 

ἴαπι. : Οἱ νετο είς ππογοί ἀϊμιμγηί οδοτίμπιμή, επ. ἐς 

{γεφεπείμς πιιζ ἰπίεγειωπι,  Βαισεάμεν πφμιάἐπέ αἴφμε 

ἔγανεαίπες ἵπ ναιάε [επίδμς εοείρπεπι ποπ αἀπιίξεμπι, 18 

μὲ. Μο αρ]οτί[αιας ΠΕ νε]αῖ; Διιοάἁαην ῥταέςεἀεἠιῖς 6καπι-- 

Ρ]απι.. ἨἈόαιιε επἰπα ἨΙ ΄ [ο πιστβί Γεήεδ αἀαίαιπε ΠΙΟΥΕΕΠΑ 

οοπαμίατ, [εὰ περμτηῖς ἄπσφαπε, Ρροάαρτα, ατιγῖ]ς, 

ἀ[ομία» αἰηαε οο]ϊ αο Πεπῖς αῇεοῖας {π]ρίάϊΙ; αά Ἴαεσ αβι- 

πηαία, {πες οὐτίο[ες, Ἰοτάο[ςδ, [εο]ῖοίο, ἀεπίααε αλῖ- 

ουπᾳιε οεῖετῖ πποχὈῖ εκ ΓΠριδϊ6 Ἰπιοτίραφ ῥτουγεαπίας, 

απἲ ἴπ αιήρακάαπι. Ἱανεπίρις, πεδάαι ἴπ. [επῖρας ἀἱββεί]ο 

οουυμηία5. 

ΧΙΙ. μ] 

Ομἱ πιμ]ιοιίε; αο νεΠεπιεητεΓ οἴιτα ππαπίγε[ίαιι εαμ[ανι 

απἴπιο [ἴπφμιμγν ἀεγερειιίε ΙΠίεΥεμΠὲ. 



/ » 

540 ο ΓΙπΠποκΡαποτΣ αΦΟΡΙΣΜΟΙ Ὁ 

8, μασ, ὮΧ. [90. 81.1 Ἐὰ, Βα[. Ὑ. (948. 940.39 
:Οὐ πάντες οἱ ἐκλυόμενου ἐξάίφνης» ππελευπώσιν, ἀλλ εἰ 

ΗΝ αὐτοῖς. διοριαμοὺς τρεῖς, ἕνα μὲν καὶ πρὠτον:, ἵνα 

πολλάκις τοῦτο πάσχωσε, δεύτερον δὲ ἵνα ἰσχυρώς καὶ τρί- 

πον..ἄνευ. φανερᾶς -αὐτίας... ἐπεὶ γυνή τις ἐπὶ πλεῖστον. ἐν 
τῷ (391419) .βαλανέιῳ, διατρίδουσα χρόνον συνεχώς «ἐξελύετα, 

διὼ.τὸ μῆκος τοῦ χρόνου καὶ ὅτι τὸ: βαλανεῖὀν ὡς τὰ πολλὰ 
μοχθ ηροῖς ὑπεκαίετο ξύλοιο. αλλ οὐ νοσήµατός που τοῦτο 
σημεῖον,. ἐπὶ φανερᾷ πβοφάσευ «γινάμενον. 'ἑτέρα: δὲ ια 

ὑστερικοῖς ἐνοχλουμένη:. παθήµασιν ἔπασχε τοῦτο: καἰνπές 

ἄλλος, εἰ. ἐπὶ πελέον ασιτήσας ἔτυχεν, ἐξελύετο λυοµένη. ἄλλος 

δὲ. εἰ. μὴ προὔλαβεν ἄρτου το τοῦτ «ἔπασχεν, εἰ καὶ καθ 

ὡραν «ἐλούετο. . τοῖς τοιούτοις μὲν οὖν ἢ ασθενὲς ἢ αἰσθη» 

τικὸν ἱκανῶς ἐστι τὸ τῆς γαστρὺς στύµα. .ὕσαι. δὲ διὰ μή 

δὲν τούτων ἐκλύονταυ πολλάκις καὶ ἰσχυρώς, [8511] οὗτου 

ὃν ἀθῥωστίαν τῆς ψυχικῆς δυνάμεως τοῦτο πάσχουσιν, 

ὥσπερ κακεῖνος, ᾧ μετὰ τῆς ἐκλύσέως παλμὸο ἐγένετο: τῆς 

ἣΝοια οπιπ6ς απ απῖπιο ἀε[οιάπί ἀετορεπία-πιοπαπίασ, 

Γεᾶ,.  ἴτες 1ρῇ9 ἀλ[βΙποϊιοπθο αἀ]εσοετῖς, απαπα ϱπῖφεπι ἃς 

Ῥίπιαπσα, αἱ {αθρε; Γοοππάαπι,, πί. γε]ιαππεπίενς {εγίῖανι  πΕ 

{πα οαιι[ᾶ πιαπῖβε[ία, ἀᾱ. ραΙαπίασ,  Ναπι πετ ᾳααεᾷαπα 

Ρατ {ρολ απη ἵπ. Ῥα]πθο ἱεπριιδ. οοπιηοχαία [γεηπεπίεγ οεχκ[ο[-- 

νευθίτ., μπι οὗ {οππροςί Φα ίαίεπας) παν απἱᾶ πια 

ΡΙεγυπη(ο. Πσαῖς Ῥα]ήθιπα Γαουεπάσβαίασ.  Ψετιπι  ηθη 

εταί Ίου πιογρί Πσηα αμα οαα/απ Μαδοραί, πια ξε[ίαπε, 

Λιενα νογο πἰθγῖμῖς α[[οσίῖνιι γοχαία 14 ῥραὐεραίας. : Ουαἶ- 

ἆαπι φἴιούιθ. αἰλδ. {ἱ ἀἰπιίμς Ἰπεδίαπι ἰοἱευα[ζει, ἄππη, Ίάνα- 

γείμγ, . εχ{ο]νεραίασ,.  ΑΠιεγὶ εἰἰαππῇ Ῥεγ. ποτάμι Ἰανατοεία, 

ἆᾷθπα αεοϊἰἀεραί, ΠΙΠ Ραπί ραακ]]λάπι. ργαέ[ωπαβ ζεί, Πε 

ἀίαφιο αἀάο αιοά απἲ Ππιρεοϊ]απα ααἲ αὀπιοδπα Γουβρί]ο 

ος ειαἰ νοηἰγ]οα. Ομί νετο ο) πι]απι Τρίαγαπα, σα {αγαπα 

[περο 4ο νελεμιεηίον εχ[οναμίαν, 1 οϱ [αου]ιαί15 αΠΙΠ]ᾶ-- 

116. Ιπροοί]ὴαίεπι 1ά ραἠαπίανς ααεπιαζπο μπα εἰ 195, οῖ 

οι οχ{[οΙΙΙΟΠΕ ΝΕΙΕΠΙΘΙ6. οοχ(1δ ραρίιαμο . αεσϊἀεγοῖ, 

ἀοτοροπίε {4ἱἶ5 οομοσ[πέ; «αεπιαζμιοάμαα 1 (αἱ αοιιί [Ηπαίν 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΙΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΜΝΗµΜΑΤΙ. αμ ᾿ 

Εὰά: Οµαυι, ΤΧ. [81] "Κά. Ῥαῇ. γι. (5ιες) 
Ἀαρδίας ἐσχυρὸς, ἀπέθανεν ἐξαίφνης ὥσπερ οἳἑ ταῖς. ὄευεα» 

ταις ἁλισκόμενου νο πλ οθη συγκοπαῖς. 8 κ 
α 

νο) ' μβ.. 

λύκη ηξίην ἰσχυρὴν λύειν μὲν ανν. ἀσθενέα οἱ οὐ 
ν ώμοώή ας εν ο δον 

Ἐν ταῖς ἀποπλγξίαις ἐξαίφνης ἀναίσθητοί τὲ καὶ ἀκί- 

νητου Κίνάνταν πᾶν τὸ σήμα, πλὴν μονής τῆς ἀναπνοῆς, ὡς 

εί γὲ καὶ αὕτη κωλυθῇ, μεγίστη τε ἐστιν ἦδε καὶ ὀξυτά-- 

τη τῶν ἀποπληξιών. . ὅσοι ὃ᾽ ἀναπγέουσι με ἀλλὰ. μετὰ 

βίας σφοορσεατης, ἰσχυρὰ τούτοις ἐστὶν } αποπληξία. 

ἰσχυρὰ δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις, αλλ ὦ στον. ὔσοι χωρὶς μὲν 

συντονίας καὶ ῥίας ἀνωμαλόν τε καὶ κώμα ἔτι δὲ διαλεί- 

πουσαν ἔχουσεν την ἀναπγοήν. ὡς ἐφ᾽ ὧν γε διασωδευ | τινα 

ταξιν, αφθενἠς ἡ τοιαύτην καὶ ο τς ᾱ- χρὴ πάντα, τάχα 

ἂν αὐτὴν ἰασαιο. πᾶσαυ μὲν οὖν αἳ ἀποπληξίαι γίνονταν 

απϊπηϊ ἀε][ῖᾳι]ῖδ, ᾳπαθ οδτάῖασαφ [Ύποορᾶς γοοϊίαηῖ, 6Οχ- 
πιρίαπίυτ. 

ΧΙΙΠ. 

ΜΗΝΑ αµἰάεπα αρορἰεπίαπα [οἶνεγε ἵπιρο[[ιδίΐε, λα . 

«επι υέγο πο Γαοῖ[ε. 

Οµαἵ αρορ]εχσία Ῥετοε]]πηίασ 1 Το οογρογῖ5 Γ[επ[α 

πιοῖπφιε ἀεγερεπίε Ργιναπίας, [οἷα τε[ρΙταΠοπο εκεερία 

ᾳαοά {4 εἴῖαπι 1ρία ρτοµ]ρεαίατγ, αρορ]εχίαταπι Ἴαεο πιαχ]- 

της ΕΠ εἰ αοι[ππια, Οιῖ νετο τε[ρίταπί ααϊάσπι,  [εἆ 

πιθρπα οὔυπι νεμεπιεπίῖα, 5 νεµεπιεῃς ε[ὶ αρορἰεχία. Ύε- 
Ἠείπεπς αὐπίεπι εἴ 1] αἀεβ, 'Γεὰ πιῖπαδ αἱ οἴίτα οοηίεΠ-- 

Ώσπεπι εἰ νιο]επίῖαπα, Ιπαε(αα]επι αἴηπε Ιποτάϊπαίαπα, ασ 

Ῥταείεγεα Ιπιεγπηεηίεπι Ἰαβρεπῖ τε[ρἰταΙοπεπι; αφ μεπιθή- 

πποάσπα ἀπ ααίρας αθιεπα [ετναῖ οτάϊἴπεπι, ε)αθπιοάί «ἀερῖ-- 

115 εκ]βῖε, οαῖ 1ρΠ {οτία[]ς πιεάθροχίς, Π φπαε ἀθοθαπέ 

οτηπῖα οοη{εοεγῖθ, Όπιπε απ[ειι αρορ]εχκίᾶε Παπί απΙπι8! 



5ο. Ε. ΠΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ Τ ΤΠ, 

Εᾷ. θµαττ, ΤΚ. [814] ΓΕ: Βα{. Υ. (5401): 
τῆς, Ψυχικής δυνάμεως ἐπιρῥεῖν ἀδυνάτούσηρ. τοῖς κάτω τῆς: 

κεφαλῆς, ἤτου διὰ φλεγμονωώδη τινὰ διάθεσιν ἐν αὐιῷ τῷ, 

ἐγκεφόλῳ συστᾶσαν ἢ τῶν ποιλιών αὐτοῦ ἐμπιπλαμένων 

ὑγρέτητος φλεγμαιώδους. ἀλλὰ τῷ µεγέθει τῆς αἰτίας καὶ 

ἐρ, 10ὔ πάθους ἔπεται μέγεθος. ἀνίατον -ὃ ἐσχὶν ὡς τὰ 

πολλὼ διὼ τὴν βλάβην τῆς ἀναπνοῇς. καὶ Θαυμκάημιγέ 

ἐστιν ὕπως τῶν. ἄλλων Ῥνων ἁπάντων ἀκινήτων ἐν ταῖς 

ἀλλ εώς γινομένων, Ὁἱ τὸν θώρακα ᾿διαστέλλοντες, εὐ 
οί ή) ον) 

καὶ μογής, αλλά κιγοῦνταί 7ὲ πολλάκις. ο έοικε δὲ 19εσθὰν 
κ -- κα” 

τουτῦ δια την χθείαν τῆς ἄναπνοῇδ, ἐπεγειρούσης αὐτὴν 
λ δα . 

τὴν ἐν τοις νεύροις δύναμιν ἐπὶ, τὴν ἐνέργειαν. καὶ δι αὐὲό 

ἴὲ τούπήταν ᾿ πας δξ μύες ἐπὶ τῶν ἀποπλήπτων, ἔνερ-- 

γδυσιό οἳ πκινοῦντες τὸν θώρακα, καίτου πρόσθεν ὀλιγάκις 

ἐνεργοῦντές ἅπαντερ, ὥσπερ ἐν ταῖς σφοδρθεάταις 7υμνα- 

δίαις, ἐπειδὴ πλείστης τῆς ἀναπνοῆς ἐστι ̓ χφεία κατὰ ταῦτα. 

ἀλλᾶ τοῖς ἀποπλήμτοις ον΄ τῷ την ἀθείαν ἠηὐξήσθαι τῆς 

ἀναπνοῆς ἀλλὰ διὼ τὴν ἀρῥωστίαν τῆς δυνάμεως. ὄύνερ-- 

ειν αναγκάζονται πάντες οἱ τοῦ Θώρακος μύες. ὥσπερ 

δαρὰ : «ώσ ν φ η) 1} ' 1 τ 

Γαοι]ίαίο ποφιειπίε αἆ Ῥατίος οµρῖίο {π[εγ]ογθθ΄ 1ΠΠ19Γ9 

απί Ῥτορίες α]ίφπαπι αΠεοίίοπθηι 1Η {ΠαΠΗΠΠΑΞΟΥΙ8Ι 1ρ[ο 1π 

σεγοβγο οοπ/{ι[ιεπίσοπι απῖ Ργορίου ορρ]είο ΡΙ(αΙοί[ο µα- 

πηοχθ, εἶας νόπιγ]ομἰοβ, . Ὑετιη ἑαμ[ας πια ΕΙ απ Φέπεπι Θἰῖαπα 

αΠ[οοῖιις 1ρβιι5 νο]ιειπεπίῖα οοπ/[οφ ασ αἱ Ῥιεσάπηησε ο 

τε[ρίγαιἰοηίς Ια6Ποε(α ε[ί Ππουταβί]]δ.  Αίαπε απ]γατ ᾖ1σεξ 

φοπιοάο. α)1ῖβ; πιἠ{ομ]]ς οπιπΊρς. 1η) ο 15 Πιρεμίρς ἵπ 

αρορ]εκίῖ, ομῖ ἐλογαοθΏ πο εἰ γίκ, Γαορο. [απηθ: 

Ὠιονθαμίαν, 4 α{οἴη Ργορίεν τε[ρίταομῖςδ. πεσε[β[αἰθπι 

Γιου]ίαίεπι πογνῖς ἁπίαια αἆ ΓΠπποἸοπθα εχοϊαπῖ Πογὶ 

νιάείυν, ΟΡ. οαή(ιο 64Η. ΟΠΙΠΙΠΟ’ Πλ [οΙ οΏΏθς {ο - 

ΥΕάΘΙΠ: πιονεηίο5 1π αρορ]εςι]οῖφ ἁριιαῖ,. θΗΙαΠΗΙ Ἰαγο. αίρ' 

οΙηηςς αβογεηί, (πεηια πιοάαα Ίπ (νολοθη [16 οχυτοῖγ! 

αρ Ιας, 1η αυ βις. Ρα Ία. το[ρ]γαϊἰοπέ (ορ. εβ.. Ύε-ι 

τισή πι αρορ]εαίἱ6ίδ πο Ρνορίόγεα, οπία τε[ρἰγαἰἰθηίθι Ἀάπ 

αιποία; ὁ[ί ποοεβμίας, [εᾷ οὐ [αοι]1αμῖς ἸπιρεςοτΠ{οίθω , ο ην! 

ιός. ἠνοχασῖσ Πχα{ομ]ὴ. η] ασετο οαβαπΗΙΣ να πεπιαά πιο μα. 



Κάῑ Γ44ΗΝΟΠ: ΕΙΣΑΥΊΟΣΣ ΠΟΠΙΙΝΗΙΙΑΤΗ4. Ἅῥδί9 

Εά.. Ομασε. ΙΧ. Γε]. 65. ] 1 Ῥα[. Ὑ. Ὃ νι) 
κάὶ: τῶν ἄλλως ἐν. πυρετῷ  ἀσθενῆ σὺν. δφαρθ» ἐχόντων 

δὲ αὐτό . γὲ τοῦτο καὶ: κἐνεῖν ἄναγκαζονται στάντες ἑαυτοὺθ 
εἐφ. ἓν ἀξιόλογόν «κεφάλαιον, τὴν ἐξ ἁπάντων' ἐνέργειαν ἀθροί: 

ῥῤίροις ώοων Κθνώμνον ὀνά  λοᾶ, ὄνρ ἡδ ο νὐνθιῦ 
ο Εν Ὁ θλ) ολο ο κν τη οὐ ολ ο οι ἳ 

λος ἱ ας Εντ ας ΟΤΑ αν 8 

μγ. 
Τῶν απογχομενωὺ παὶ καταλυοµένων, μπω δὲ τεθνηκότων 

οὐκ ἄναφέρουσὲν οἷσιν ἂν αφρος, ᾖ περὶ τὸ στόμᾶς, 
.. μέσα ) ᾿ ην] ΕΕΣ 

ασ 

Τ]ᾶσα μὲν ἀφροῦ εαν ἐκ μίξέως ἀποτελεῖται δυοῖν | 

ος τῆς αν ἑτέρας. πνευματικῆς, Ὄγρᾶς δὲ τῆς: ἑτέρας. 

γίνεται δ' ἡ αἲις αὐτῶν εἰς πολλὰ Ὀραυσθείσης ἑκατέρας 

δαὶ πολλὰς ἐν πα συμπλοκῇ αμιχρᾶς πομφόλυγας ἐργαξομε- 

νων. ὅταν δὲ ᾖ χλίσχρον τῇ συστάσει τὸ παταθραυσδὲν 

ὑ)ρὸν, οὗ περιπλεκομένου τῷ πφευμαξι τας πομφόλυγας 

ον ελ. συμβῆ», δύσλυτός τὰ καὶ μόνιμος ὁ ἀφρὸς γἰνὲ-- 

ται, οἷον μάλιστα τοις δραμοῦσιν ἵπποις 3 τοῖς θυμωθεῖσε 
2ος 5 . 9 

α[1οφιι] ἵπ Ἡς οἴ]απι, αι ρε. {ομγεπι νῖγον Ἱαῦεπί Ππηρς-- 

οἴ]ίας, Γε[ε εαάαπι ἆθ οᾶι[ᾶ ΟΠΙΠ65 ΠΙΟΥΘΤΕ οοβαπίΗΣ, οπι- 

η ζ μαι αοἰῖοπεςδ 1] ζω ύτααι ΠΠ ΠΠ ΠπββπεΠι οο]ρεπίες. 

μα. 

θμι βγαλσι]απιωή απο αἲ[οἰυιηίμτ ν ποπάμπι {αηπειι πιογεμὲ 

[ωπέ, εα ἴς ποπ εοπναἰε[ειτὲ φμίδμς οἴγομπι ος [ωπα 

οδογια Τμετίε, 
1λ1ι 

Οπιρῖθ Γραπιαθ. σεπετα[ῖο εκ ἀπρ]ιοῖν {αρβαπίῖας ποῖκ-- 
οπε οοπβοίασ, αἰ{εγΙ5δ αιπά ει Γρϊνποί[ας, αἰἰετίμς νεχο 

Ἰωπη]άαε, ΕΙ αμίθπι εβγυ πηϊκί]ο [ταςιῖ 1. πιυ]ίας ραγ.-- 

8 μἱτίδηε πομ]ίἍδαιιο Πιπίμα «ο]ΙΠοπθ ρατνας Ρἱ]α5 ε[ί- 

οἰεηίίμπη. ΟΠ] νεγο εῇγασίας Ἰήπ1ος, ᾳἩο Γρ]γτίαπα οοἵ:-. 

Ῥιοληίε. Ῥι]]α5 ϱεηαΓατί οομΗἱσΙῖ, ν)[ο]άμς Γιμ6γ1Ε ,. μπα [ο- 

Ίμια ἀ1βιεῖ]ίς, ἵππαι. [Παρί] ἔριπια τες, αμα]ῖδ πιαχίπιε 

οαχεΏ δα εηαῖδ απί αρτῖ Ίτα Ρεγοῖῖ5 εἶγοᾶ:οδ οο]Ηρίίας. 



544 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ νοκ λὰν 1. 

Εὰ. Οµασε. ΤΝ. [55.] Ἔὰι Ῥα[. Ὑ. (9491) 
πώτεροιῷ αθροίζεταυ περὶ. τὸ στόμα» σὴν «δι. ἑκατέρων τῶν 
οὐσιῶν ον τε. καὶ Ἠμέξιν ἐνίοτε "μὲν : ἐργάζεται: βιαίά 

κἴνησιφ «του Υ ̓ἀμφοῖν' ἢ µόνηρ τῆς ἑτέρας, "ἐνίοιε δὲ ἐσχε- 

ρὰ θΘερμότης, εἰ μὴ ἄρα καὶ ταύτην τῇ κινήσει τις λέγού 

τὸν αφρὸν ἐργάξεσθαι. αλλὼ τῷ γε τοῖς ἐναργώς φαινομέ- 
φοις ἐπομένῳ διετὴν ἀσφαλέστερὀν ἐστι φάναυ τὴν γένεσιν 

εἶναι, κατὼ, μὲν τοὺς σφοδροὺς. μα ἀμπύπτοντας -εῇ 

θαλάττῃ διὰ πληγὴν ἰσχορὼν ἐπὶ δὲ πῶν λεβήτων: διὰ 

τὴν Θερµασίαν. οὕτω. δὲ κάν τοῖς τῶν ἕώων σώμασον ἐν 

μὲν. τοῖς ἐπληπτικοῖρ . σπασμοῖς ἡ, συντονία͵ τῶν κινήσέων 

τὸν ἀφρὸν εἴωθε γεννῷν, ἐπὶ δὲ τῶν κάπρων ἡ Φερμασέα, 

κατα δὲ τοὺς δρόμους τών ἵπτων ἄμφω ο σύντονα. 

δυνεχῶς . γὰρ Σίσω καὶ δω τοῦ κατα τὰς ἀναπνοᾶςρ ἀέροῦ 

φὲθο]ιἐνόμ τό τὲ σίελον αὐτοῖς λεπτύνεται. καί τυ κάκ τοῦ 

πνεύμονος ἀτμοειδῶς, ἁναφἐρόμενον, ἐπιμίγνυταί τε καὶ ισυμς 

πλέπεται τῷ σιέλῳ τοῦ }ενομένου την, οὐσίαν ἀφροῦ συναῦ- 

ἕον. ̓ ὅσόν κ ἡγοῦνταυ τὸν ἀφρὸν τοῦτον ἐκ τῆς κοιλίας 

ἀναφέρεσθαι διαμαρτάνουσιν. οὔτε γὰρ ἀθρόως αὐτὸν ἐκεῖ- 

Αἲ πια]ηδᾳπθ, [αῬ[απίῖας, οοπ/γαοίιπι 4ο παϊχίίοπεπα Ππίες- 

ἀππη ταν ο[ιοῖί πιοία5 Υ1ο]επίις νε] αἰγίήσηπο γε] αἰἱίε- 

τῖας {α ΠΠ 3 ΠΟΜΠΗ ΠΔ 1) νετο εἰ ΥεΒεΠιθη 68ΙΟΓ, ηη 

αιῖς [οἱα[ῇμς εἰ Ἠπππο [ο πιοῖα Γραρλαπι εκοίϊαγε ἀῑκετ, 

γεγυπι αρεγίαπι γεῖ ενΙἀοπίῖαπι [εηιεπῖ ἰπμς εβ ἀῑσετο 

ἀαρ]ίοειι ε[[ε [ριπιαε ΡεπεγαιΙοπεα; απαπα ἀαἶάεπι 1π πηαχὶ 

νεα] νεμεππεηίῖς Ἰηργαεπίάρας ]αοίαίο οἨ Γγαρογίδ. Υε]ιθ-- 

ΥΩΘΗΩΙ41Σ αἰίεγαπι νεγο 1π Ἰερείίνις ε[Πεινε[οεπΙῖριας οἳ 

σα]οτέπι. Θἱο 4ποφάθ εί αππια]άαπι οογροσίριιφ Ρετ ερ]]ε-- 

Ρίϊοαδ ϱΟΠΥΙΙΙΠΟΠεΦ ΥΕΜΕΠΙΕΠ6 ΠΙΟΙΕΠΙ οοπ{ομ1ο [ριιπαπι 

5οΠεΓ4ΤΥε οοπ/{εν]έ; 1Π᾽ αργῖδ Υετο οαἱογ} ἵπ εΠΟΓΗΠΗ αἱἰ- 

τοπ ουτβρας αἰγίαδοιιο οαµ[ας νεμεπιεπίία δά[μπ,  θασπα 

ουἵπῃ Ρρόγ τε[ρἰγαίοηθς αξγ Ιπίγο 4ο {ογ48 οοπΙπεπίεΓ {6-- 

γαίατ, πα [α]ῖνα 1ρ[ί {εππαίας, (παπι. οἰἶαπι εκ ΡαΙΠιοΠ6’ 

ααἱἀἁαπι΄' ναρογῖ Ἱη[ίαν ε[εγίαχ ᾳαοά ΄ [α]ἱναο Ῥετιπ[οείας 

οἱ οοπυρ]ἱοδίαν, βἱρπεηάαα [ραππα 'Γαυβαπίίααι Επι] ΎἩ- 

δει. Οτίῖ νογο Ἠαμο Γριπιαίη ο ναιπιποβ]ο ρεοᾷίγο αγβί- 

ἱαπίαχ, αδεγταπί.. Ἀθηιαο επ] οοἩ/{ετίπα Ἱρίαπα πα 

ιό 



ΚάΙ Γ44ΙΗΠΝΟΤ ΕΙΣ 4ΤΤΟΙΣΣ ΤΠΟΠΜΝΗΜΑ4ΤΗ, πά5 

Έὰά. Οµαι. ΙΧ. [ᾳ5. 35.1 Έά. Βα[, Υ. (919) 
Θεν ἥκειν ἐγχωρεῖ, μήτε ἐμοῦντος τοῦ ζώου τηνικαῖτα μήθ᾽ 
ὅλως. ναντιῶντος, ὧν συμπτωμάτων Ἰωρὶς οὐχ οἷόν τέ 
ἐσειν ἐκ τῆς γαστρὸς ἄνενεχθῆναί τι, καὶ πολὺ δὴ ιιᾶλλον 

αδύνατον ἀναφέρεσθαί τινα ἀτμὸν ὁμοίως τῷ κατὰ τὰς 

αναπνοὰς, μηδεμιᾶς τοιαύτης ἐκ τῆς γαστρὸς ἀναφερομένης 

οὐσίας., οἵαν ὁ πιεύµων ἀναπνει. καὶ γάρ τοι καὶ τὸ αἷμα 

τὸ μὲν ἐκ τοῦ πνεύµονος ἀναγύμενον ἀφρῶδες ὁμοίως ἐστὶ 

τῷ σπλάγχνῳ. τὸ ὃ᾽ ἐκ τῆς γασεφὸς οὐδ᾽ ἐγγὺς τῷ τοιού- 
τω», αλλ ὁ μὲν ἅμα τῷ αἵματι ἐκ τοῦ πνείµονος συνανα- 

φἐρόµενος ἀφρὸς αθρόως τε καὶ μετα βηχὸς ἀνάγεται, ὅ 

ὃ᾽ ἐκ τοῦ τοιούτου χυμοῦ [83] κατ ὀλίγον ἐκπνεύμενος 

ἀτμὸς οὐ κινεῖ ῥβῆχας. περιβληθείσης γε μὴν ἀγχόνης τῷ 
τραχήλῳ. δεῖεαι μὲν ἡ καρδία καὶ ὁ πνεύµων ἐκπνεῦσαι τὸ 

λιγνυώδες περίετωμα" . δέδεικται γὰρ τοῦτο ἡμῖν ἐν τῷ 
περὶ Χρείας αἀναπνοῆς γράμματι’ κωλυύµενον δὲ διὰ τὴν 

ἀγχόνην βιαίως ωθεῖ πᾶν αὐτὸ, κάν τούτῳ καὶ τῆς οἰκείας 
ὑγρόεητός τυ συνεβάλλει, καθάπερ κάν ταῖς τοῦ αἵματος 

Γραππαπι Ῥγοσεᾶετε οοποεΚτίας, Ύὐππι ΑΠΙΠΙΣΠΦ ἔππο ἴεπι- 

Ροιῖδ πεφαπο γοπιαί, ΄πε(πε Ῥγοσ[ας παυ[εεί, οἰίτα ᾳαθ 

Γυπιρίοπιαία . πΙμ. αάφιίαπι ϱ νεπιτίοπ]ο ε[οτῖ α1θαῖ, 

ππα]ίοφιιθ. πιασῖς. {απθ Πετὶ Ποπ ρσιεβ πἱ ναροτ π]]ας εο- 

ἀεια πιοάο, 4πο ἵπ εχ[ριγαοπῖρας εΠεταίατ; αααπι Πα]]α 

ε]ηρπιούί ϱ νεηιπίοι]ο Γαρ[ίαπιία΄ εἀμσαίπς, απαίεπι Ρρ]πιο 

πίες τε[ρΙταπάωπη εχμα]αί, Ειεπῖπι ἀαῖ Γαπριῖς απϊάεπι ϱ 

Ῥή]ππομε εἀιοῖίαν, Γραπιο[ας εχΗΕ ν[οετί βπιῖς;  απαϊ 

πετο ε νεπ!γίοι]ο εΠετίαγ, πα]]απι οἳπι εο Ἠαῦοί αβιητία-- 

επι, Γεά 4παπο ππα οππῃ [απβι]πε 6 Ῥπ]πιοήα [ραπια εἶι- 

οἵίμς, εα οοη{ετπα 6{ οσπι {π{ῇ εἀποίίαν. ΟΙ γετο ρας- 

Ἰαϊϊπι εκ ἰα] Ἠάππογε ναροτ εβαίνν, Ππίες ποπ οχοῖίαε, 

1μ]εοίο Ιἴαφιιε οετν]οῖ [γαησι]αηίε Ἰαπςο, παπι «ος μπι 

Ρυ]π1οΏ επι {αἱηβιποίαπα. εχογεπιεηίαπι ε[ῃαγε πεςε[ε εΠ: 

1 εΠῖπι α ποΡῖ Ηῦτο. 4ε τε[ριγαι]οπῖς η[α. ἆέπιοι [γα ξαπα 

ε{ἰ,. Θεά Ῥι]πιο Ίάᾳεο ΡγολΙΡί ιδ ἢοίππι αἲ εκίίαπι ν]ο- 

Ἰεπίες Ἱπιρε]ί [ππα]ᾳαθ οιπι εο Ῥτοβραά Ἠἡπποτίς ραγίειι 

εχρε!Ηξ, απεπιαάπιοάμπι 1η [αυσυιπῖς 1 εἀπεοπΙβιΙθ» 

σΑΙΕΝύ5 ΤΟ]. ΧγΙ]Ι, ΡΑΗΒ5 1Ι, Μ πι 



ἳ 

μὶ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
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νομός, ὀλέθφιον οὖν τοῦτο τὸ σημεῖόν ἐστιν, ἐπειδὴ 
τῆς βίας τοῦ πνεύμονός ἐστι δηλωτικὸν, ἐν πάσχει πνιγο- 

µένου τοῦ ζώου. μάλιστα ὃ εἰκὸς αὐτῷ γίνεσθαι τοῦτο διὰ 

τὴν ἐκ τῆς καρδίας εἰς αὐτὸν ὠθουμένην θερμασίαν, ὥστε 

«καὶ τῇ ζέσει τοῦ Θερμοῦ καὶ τῇ τοῦ πνεύματος βιαίᾳ κι- 

νήσει καὶ τῇ σφοδρᾷ τοῦ πνεύµονος συντονίᾳ, τῆς ἀναγωγῆς 
γενομένης τοῦ ἀφροῦ, Θανατώδες τὸ σημεῖον. ἔνιοί γε μὴν 
ἐν τῷ σπανίῳ τῶν ἁπαγχομένων ἀπήνεγκαν, αφροῦ φανέν- 
τος περὶ τὸ στόµα΄ καὶ ἴσως ὁ “Ιπποκράτης οὐχ ὡς διὰ 

παντὸς απολλυµένων, αλλ ὅτι τοὐναντίον σπανιώτατα, οὗ- 

τως ἀπεφήνατο, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐδείκνυτο, ἔνθα 

φησὶ κατὰ τὸν ἀφορισμόν' ὡκόσοιαι νέοισιν αἱ κοιλίαι ὑγραί 
είσι, τουτέοισιν ἀπογηράσκουσι Ἑηραίνονται. τὸ γὰρ ὡς τὸ 
πολὺ παρέλιπεν ἐνταῦθα εἰπεῖν, ἐν τοῖς κατωτέρω προσ- 
θεῖς αὐτὸ, ἔνθα φἠσὶν, ὁκόσου τας κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι, 
νέοι μὲν ὄντες βέλειον ἁπαλλάώσσουσι τῶν ξηρὰς ἐχόντων, 
ἐς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον. ἁπαλλάσσουσι" ὄηραίνονταυ γὰρ ὡς 

Ν ΔΝ Δ ” 3 ’ 

ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖσιν απογηράσκουσιν. 

᾿Εκια]ο Ἰίαφιπο Ἠοο Βσηυπα εβ, αποπίαπα ρα]πιοπῖ ν]οῖεῃ- 

μαπι [Πσηϊῇσαί, η πα ραίας ἆπαι απ]πιαὶ [αΠοσαῖας, Ῥτας- 

εἴραο νεχο 1Ρ[ῇ αοοϊἰἀεγε οοπ{επίαπεπα εἴ;, Ῥτορίες οα]ο-- 

ΣΕΠ 6. οογἀάο αἆ 1ρ[απ. Ῥτοραα. Όπατο απ οα]ογῖθ 

{ευνογο εἰ νιο]επίο Πρινίίας πιοῖα εἰ νεμεπιεπί ρα ηοπς 

οοπ{εη 1ο {[ραπιας βἰ οἀιποίίο, Ἰεία]ε Πσηππι ο. ἨἈοηι- 

πμ] {αππεή., απαπιν1ς. τά τανο αοοϊάαῖ, οοπνααογπΕ, αῖ- 

Ῥμ5 [γαηρα]αίῖ. Γριπια οἶγοα 985 αρρᾶτασγαϊ, ας Γότία[]ς 

Ἠ]ρροοταίεςδ΄ ἠοπ απο. Γεππρεν Ιπίεγεαηί, [εά αιιοά οοπ- 

ἱγανῖππι ταγἱἼπια, ενορία, Ίία ῥτοπαποϊανίε, «164 Π1ο-- 

ἀσπι οἱ ραπ]ο απίεα 1Ἠ αἰίενο αρ]ιοτί[πιο Ἰ][οε γεγρί ἆε-- 

εἰανανεναί:. (μίδως ]μμεπίδις αἰυὶ [ωπὲ λμππίάαεν Τς ᾗ[ε- 

πιε[οεηθιως οα/[ποςαγ. Ἴναπι ἴ]ο: ρατι]οαίαπα, ρίεγμπηφις, 

Ἱμοεγο Ῥργαθἰεσιηϊῇί, ο παπι ἴαπει ἵπ [εφπεπῖριδ 5 νει- 

Ρ15 αἀάϊα{Π: «Οκίσιπφμε αἶνος λιπίᾶας Παδεπὲν [ι Πμνειες 

φμίάεπι [ωεγίπὲ, ππε[ίως ἀεβιπὲ φµαπι οι [εσας Ἰαδεπί, 

η /επεείμίε φεγο εεττ» παῖτι αν νοής μίεγμίπφιε 

ες /[ίεςα μὴ. π 
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(950) Οἱ παχέες σφόδρα κατὼ φύσιν ταχυθάνατοι μᾶλ- 
λον γίνονται τῶν ἰσχνών. 

Τοὺς ἐκ τῆς πρώτης ἡλικίας παχεις καὶ ἰσχνοὺς αλ- 

λήλοις παραβάλλων ἀποφαίνεταυ περὶ τῶν παχέων, ας εἰσὶ 

ταχυθάνατοι μᾶλλον τῶν ἰσχνῶν. ἄριστον μὲν γὰρ εὔσαρ- 
κον φῦναι, τουτέστε σίµµετρον, ὥστε μήτε παχὺν εἶναυ 
μήτ ἰσχνὸν, οὕτω γὰρ ἂν δυνατὸν καὶ εἰς μακρὸν ἀφικέ- 
σῦαι γῆρας. εἰ ὃ᾽ ὑπερβάλλοι τὸ σύμμετρον, ἀμείνων μὲν 
ἐσχνότης, μοχθηρα δὲ ἡ εἰς πάχος ὑπερβολή. στεναὶ γάρ 
εἶσι τούτων αἳ αρτηθίαι καὶ αἱ φλέβες καὶ διὼ τοῦτο καὶ 

αἷμα καὶ πνεῦμα παντελῶς ὀλίγον ἔχουσιν, ὧσε ἐπειδὰν 
προέρχωνται κατα τὴν ἠλικίαν, ταχέως αιτοῖς ἐπὶ μικρᾷ 

προφάσει ἡ έμφυτος Θερμασία διαφθείρειαν. οἳ ὃ᾽ ἰσχνοὶ 
΄ 3 . / ν ι ο Δ [ο 

ταυτη μὲν οὐ πινδυνεύουσι, τῷ δὲ διαχεισθαι τα κύρια 

μόρια μιηδὲν . ἔχοντα πρόβλημα, πρὸς τῶν ἔξωθεν αἰτίων 
ς Π , ϱ/’ ’ εἰ 4 , 

ἑτοίμως βλάπτονται. ὕσου μέντου ἦσαν σύμμετροι, διαίτῃ 

ΧΙΙΥ. 

Ἰναέητα αἀ πιο ιτ ετα[[ι οεἰεγτις αφ άαππ ργαεῖἶες ἴπέεγειπε, 

Οτα[[ο α Ρτίπια αείαία οἵ ρταοῖ]ες 1Πί6υ [ο οοπΙραταπς 

οια[[ο οε]εγῖ5 (παπι Ετγασ]]ο5 επποτί Ῥγοπιποῖα, Ορί- 

ππιτη [Πάπἶάεπι ε[ι Ῥεπο οατηο[αΠι πα[οῖ, ου ε[ῖ Πα οοπι- 

πποσγαίαπι τπί πεπθ αάΠί εναμίαἆο  Ἱεαο ογαοἰ]][ας, 

Γαϊες θΙΗΗ1Πη Ρο[ζαπέ α΄ Ἰοησαπα  [επεοίαίεπι ΡεΓνεΠ]το, Φδἱ 

ψετο α οΟΙΩΠΙΟΔΕΓΒ{ΙΟΠε τεοεάαίας, Ῥιαεβαπίϊίος ααῖάεπι 

σναεἴ]ίτας, ἀαίθρίογ νενο ετα[Ππιααἰηῖ εχοε[η ε[ι Απρια- 

Παα επῖπι [απῖ Ἠογάπι αγίεγίαρ 40 Ὑεῄαθ, Ῥγοίιπάεηπε Ραιι- 

οἴἵπι οΠιπίπο [ησαϊήεπα εἰ (ρ]γΙα(Π οοΠΙΊΠεΠί, αἆεο ταἲ 

1Ρῇ9 αεἰαῖθ Ργονεο[[5 ]ενί οσσα[ιόπο εα[ος παϊῖνις οε]εγίος 

ἀε[νααίαν,  Ονασῖ]εο απίεπι ας αφ ΗΙάεα ΤαΙΊοΠθ ηΟἨ Ῥε- 

τοἰΠαπίυχ. Ουσία ν6γο ραγῖεθ 1π Ἠϊ6 Ρτ]ηεῖρεθ ία αΠεείαε 

Γαπι, ταί πυ]]απὶ Ἰαβεαμε Ῥτορηβπασί]ήπ, αἲ εχίεγη]ς 

σας ρτοιπίε Ιαεάαπίαν, Οαἳ απ {επα παίατα απἶάεπι [πη- 

Μπι 9 
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δ᾽ ἀγροτέρᾳ χθησάμενοι παχεῖς ἐγένοντο, τούτοις, εἰ καὺ .΄ 

σαρ- [ 84 ] κὀς καὶ πιμελῆς ἐπετραφη πλῆθος, αλλ εὐρεῖαυ 

αἵ τε φλέβες εἰσὶ καὶ αἳ αρτηρία, καὶ διὰ τοῦτο μείζονα 
ἔχουσυ τὴν ἔμφυτον Φὲρμασίαν, ἧττον εὔσβεστον. 

ο 

μὲ δη ! νὰ οι 

Τὠν ἐπιληπιτωκῶν. τοῖσυ νέοισυ ἀπαλλαγὴν αἱ μεραβρλας τῆς 

ἠλικίης καὶ τῶν χωρίων καὶ τῶν βίων ποιέουσιν. 

᾿Εγγὺς πῶς ἐστιν. ἀποπληξίας τὸ τῆς ἐπιληψίας πά- 

Φος, ὡς ἂν τὸν πάσχοντα τόπον ἐχόντων ἀμφοῖν τὸν αὐτὸν 
καὶ τὸν ποιοῦντα χυμόν. αλλ Ἡἡ μὲν ἀποπληξία διὰ παν- 
τελῆ στέρησιν τῆς ἐπιῤῥεούσης δυνάμεως τοῖς νεύροις, ἡᾗ δ᾽ 

ἐπιληψία διὰ πλημμελῆ κίνησιν γίνεται. . ψυχρὸς ὃ᾽ ἐστὶν 

ἀμᾳοῖν καὶ παχις «χυµός., καὶ δια τοῦθ’..ἡ]. τῶν νεανίσκων 
ἡλικία ξηρὰ καὶ .θερμὴ τὴν κρᾶσὶν ὑπάρχουσα μέγιστον 
βοήθημα «γίνεται τῶν. ἐπιληπτικῶν διαθέσέων, οὕτω δὲ. καὶ 

πιεί απξ οοπιπιοᾷεγαἰΙ οταπέ, Ἰοο ο[ οογρα]επ/1, [εά ρ]ε- 

ποιο νυἱοῖα εἰ οἴο[α υίία ι{ῖί Ῥο[πιοᾶυνη ογα[ῇΠ ενα[εγιηί, 

116 οἰἶαιη[ῇ οαγπῖς εἰ αα[ρί οορία αοοεί[ενῖῖ, νοµαθ ἴ8ππθΠ 

αἰᾳαθ αγίογῖαε Ἰαίαο Γαπί, αἴᾳπα Ιᾷοίτοο 1π 1ρῇ5 οπ1ογ ἩΠα-- 

ἄνυς πἶπιις οχβιοΙσηί οῬποχίαδ πια]ος ε{, 

ΧΙ Υ. 

Εριιεριῖοῖς ]μυεπῖδις ππμἑαιίοιες μοεῖ[βπιιπα αεἰαιις εἳ τε- 

Ρίο εἲ ρἰοξμι Πἱῤεγατίοεηι ε[[ιοιιξ. 

Ἐριερίια α[εοίας ε[ι αρορ]οχίαο φποζαπιπποάο νιείπας, 

(πο αἰχαπαο ειάθ. Ἰοοσμι α[εοίαπι οἳ εἀπάθπα ΕάΠπογθία 

σαπ[απι οΠιοϊοπίειι [ογΗαίασ. ετσι αροριεχία οπἆεπα 

υπῖνογ[αιη πιοϊγ]οῖς {αοπ]ία[ῖς αἆ πογνος ἁπ[αθεη[ῖ Ργῖνι- 

Ποπεπα, ερί]ορβα νειο οὗ ἀποοποϊππήπι αο ἀερταναίπα 

πποίυχα δεπεγαίαν.  Επρίά ας ααίεπι οἱ ογα[ας Ἠπιου αἴγ]ήθ-- 

αιιο οαι/α- οἵ, Αίηπε Ι4οἶχοο Ίπναπαπι αθίας [επιρεγαπιεηίο 

οα]άα εἱ οσα ππαχίπιαπα ορῖ]ερί]οῖ τοπιοβίαπι εΠ. δίο: 
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τῶν χωρίων αἱ ανάλογοι µεταβολαί. λέγω ὃ᾽ ανώχφ ον, ὅταν 

εἰς ξηρότητά τὲ καὶ θερμότητα μεθεστῶνταν. κατὰ ταὐτὰ 

δὲ καὶ τῶν βίων. οὐδὲ γὰρ αἱ τούιων μεταβολαὶ πᾶσαι 

λύουσο τὴν ἐπιληψίαν, αλλ ὕσαι Θερμοτέραν καὶ ἑήροτέραν 

ἑργάδονταυ τὴν τοῦ σώματος ἕξιν. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ ἁπλῶς 

ακοῦσαυ τὴν μεταβολὴν τοῦ βίου τας ον, ὠφελεῖν. 
ἐπειδὴ τοὐπίπαν μομθηθὰ δίαιτα γεννᾷ τὸ πάθος, ὡσθ᾽ 

ἡ μεταβολὴ πάνυ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἄγεν. 

μοτ.. 
’ , Ὀ) , αν { 8 4 Ά: κ Γ] 5 

4ὐο πύνων ἅμα γιγνοµένων μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ὁ 
σφοδρὀτερος ἀμαυροῖ τὸν ἕτερον. 

234 μὲν ακριβώς ἄκούει τις τὸν αὐτὸν τόπον, οὐδέποτε 
δύο δύνανται πόνου γίνεσθαι κατὰ τὸν αὐτόν. εὲ ὃ ἐν 

Π / , 8 ’ ο ῃ υ 
πλατὲδ, δυνατὀν. λέγω ὃ᾽ ἐν πλατὲι περὶ µόριον μµεῖδον, 

Φ-.  ν 4 ῃ Ἀ ” Ἂ Δ 3 ῃ 
οἷον ἡ περὶ βραχίονα 3 πΊχυν Ἠ{ µη- [85 1] ϱον 1 κνηµην. 
3 3 σ , ς ; Π 3 Π Γ Απ ω 

αλλ οὗτοί γε οἳ πὀνοι συναυξουσιν αλλήλοις τὴν ἁγίαν τοῦ 

εἰ Ρτοροτίιοηᾶ]ες τεσίοπίπα ππἰαίΙοηςΒ. Ὠίσο ααίθπι Ρχο-- 

Ρογίοπα]εδ, οαάμπι Ἰαο 1π οαλάῑίαίεπι ας [Ποοϊ[αίειη πηῖ-- 

ρταπί. Ἐοάεπι πιοᾷο οἱ ν]οίιδ; πθεαθ επίπι οπιηῖς ν]οίτβ 

πημίαἰ1ο ερι]ερβαπι {ο]νῖε, [εὰ αιιαε οα]Ιάϊογεπι εἰ Ποςῖο-- 

τεπι οοτροσῖ5 Παρ]ίαπι εΠιοῖί, ϱΟοπιιησὶϊ ααἴοπι ΠπιρΠεῖ[εν 

εἰίσπι εχαπαἶτε νἰίαε πηίαΙοπεπι ορἹἱερ[αε ρτοάείῖε, α1αΠ- 

ὀοφιιάεπα ν]οίι5 ἀερταναίας Ἰιιπο α[Γεοίαπα ΡΙοχΙπΙᾳΙο ϱο- 

πεταξ, Όιατο οἱ νΙοία5 πιπίαϊΙο Ρρτονί[αςφ αἆ ππε]]ας αρίί, 
4 

ΧΙΙ. 

Ίμογμπι ἀοίογωπα [πιμί οι εοἆειπ ἵπ ἴοεο οδογἰεπείμπι αἷ- 

ἔεγωπι υνεΠἐπιεπείογ οὐ [ειγαι. 

Φὶ αιῖς αησυ[ο ααἰάεπα Ἰοσσπη οιιπάσπα Ππ{ε]11σαῖ, Ἡα]-- 

4 παπα ἆμο ροβαπί εοειη ἵπ Ίοσο Πονί ἀοΐογες; ᾳι1δ νενο 

Ιαΐο Ἱπμίετρτείεϊασ, Ροίαμί.  ὨὈίσο αιπίεπι Ἰαίε 1 ρατία 

ππα]οτε, αἱ Ῥτασμίιο απὶ ου)ρ]ίο αιἲ Γεπιογε απί Πρία. Ὑε- 

ΧΕΙ Ἰὰ ἆπο ἆο]οτες 1οοί πιοἰεβαπι Πα]. αασοπί, αμα πειι-- 
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μορίου, μηδ᾽ ἑτέρου. τὸν κάµνοντα διαλανθάνοντοο. εἰ δ᾽ 

ἐν διαφόροις τόποις εἴεν, ὁ μὲν. εἰ τύχη κατὰ τὸν πῆχυνν 

ὁ ἐν τῇ κνήμη. συμβαίνει τηνικαῦτα πρὸς τοῦ οφοδροτέ- 

ϱου τὸν ἕτερον ἁἀμαυροῦσθαι, τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως 

ὅλης ἐπὶ τὸ σφοδρύτερον ἀπαγομένηςρ τε καὶ περιελκομένης: 
τοῦτο γὰρ ἡμῖν καὶ κατὼ τὰς λύπας εἴωθε συμβαίνειν, οὕ-- 

σας καὶ αὐτὼς οἷον ἀλγήματά τινα τῆς ψυχῆς ἄνευ τοῦ 

σώματοο. κατακρύπτουσι γὰρ οὖν ἐν αὐταῖο αἳ σφοδρότες 
αι τὰς ἑλάσσους, ὅταν γε μὴ περὶ ἑνὸς γίνονται πράγµα- 
τος" εἰ δὲ µή 7, ἀλλήλας κἀκεῖναι συναύξουσιν. 

ι 

μὲ. 
Περὶ τὰς γενέ ῦ πύου, οἱ πὀ ὶ οἳ . ϱι τας γενέσιας τοῦ πύου, οἳ πόνοι καὶ οἳ πυρετοὶ ξυμ- 

ῥαίνουσι μᾶλλον 3) γενοµένου. 

Τὺ πῦον ἐξ αἵματος γίνεται, µεταβάλλοντος εἰς ἡμι- 

μὐχθηρον, ὡς ἂν εἴπη τις µεταβολήν. ἡ μὲν γὰρ ἁπλῶς 

{ες ]α[οαί αθρτοϊαπ[σπι. Φὶ νετο ἀϊνετῃς ἸΙοοῖ 1π[άεαηῖ, 

αἱίες απίάεπι, {Π ΠΠ οοπ!]σεγΙῖ, ἵπ οπβίίο, α]ίεγ νετο ἵπ 

Πρία, ἴππο α νεµοιπεπίίογο αἰίεταπι οβίαπαϊ οοπ]ηςίε, 
Γεπβιτίοε [αοι]λίαίο ἰοία αἆ νοοαιεπίίογει ἁποία ας ἆ- 

Πναεία. Ιάειι οπῖπα δἱ πορῖ Ῥεν ΠΙοΘΓΟΤεΒ αοοἰἀετο «0 -- 

Πιιονίέ, ααΙ εἰ 1Ρᾷ οἶίγτα εοτριι5 γε]ιῖ αιι]άαπα απ]πιϊ ἀο]ο- 

1ε5 αο Πιοχβῖ Γμηίΐ,.  Όμπατο εἰ εκ 1 αιῖ Γαπὲ Υγεµειπθή- 

11068; ΠΙΊΠΟΥ65 οσοι]ίαπῖ, (παπι ῥρτας[εγίίπι αἩΏ πα ϱᾱ- 

ἀεππαα γε ογίπα πο Παρεαηίς α]ῖα εἳ 1 ππίαιιπι ΠΡΙ 

ἆαπί Ιποτοπιθ{πιπα. 

ΧΙΝΠ. 

Ώωπα ρε Ῥγοεγεαϊιγ, [ιπιμὶ ἀοίογες ας Πεῦτες πιαρῖς φμαπι 

εο μγοετεαΙο οδοττιμπέµγ. 

Ριις οκ [αηρυΐπο Πέ, ἵπ [επιίργαναπι, Π ουἵ Ίἴα ]οᾳαἱ 

Ἰἱοραί, πιίαἰἴοηεπι ἀεσεπεναπίο. Ίνα Ῥχανα αΡ[ο]αῖα 
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μοχθηρὼ μετὰ σηπεδόνος ἀποτελεῖταυ δυσώδους, ὥσπερ 

καὶ ἡ ἁπλώς χρηστὴ θρέψις ἐστὶ τῶν τοῦ ἕωου μορίων" 

ᾗ δὲ τὸ πῦον ἐργαζομένη μεταξὺ τούτων ἐστὶν, οὔθ' ὑπὸ 

τῆς παρὰ φίσιν µόνης οὔθ) ὑπὸ τῆς ἐμφύτου Θερμασίας 
γινοµένη. μικτὴ γάρ πως ἐξ ἀμφοῖν ἐστιν ἡ τῆς φλεγμονῆς. 

"πόνος μὲν γίνεται τεινοµένου Τξ ἅμα καὶ Δερμαινομένου 
παρὰ φισιν τοῦ φλεγμαίνονεος μορίου. πουρετοὶ ὃδ᾽ ἔπονταυ 

καὶ αρχῆς συνεκθερμανθείσης καὶ ταῦτ ἄμφω συμβαίνει, 

κατὰ τὴν οἷον ζέσιν τὲ καὶ καῦσιν τοῦ αἵματος.  ἐπειδὰν 

δὲ τελέως καυδῇ τὸ λείψανον αὐτοῦ, πῦον γίνεται, καθάπερ 

ἐπὶ τῶν καυθέντων ξύλων ἡ τέφρα. καὶ δια τοῦτο κατ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον οἵ τὲ πύνοι καὶ οἳ πυρετοὶ λωφώσι καὶ 

μάλισθ ὅταν ἐκκριθῇ τὸ πῦον, ὡς ἂν δη δεδαπανηµένης 

μὲν τῆς ὕλης, ἐσβεσμένης δὲ τῆς φλογώδους Θερμασίας. 

{απση]ηῖς πιπία[ῖο, 6τανο οἸεπίο ρπίχγοᾶῖπε ΡεγΠοΙἕασ, ᾳ1οπι- 

αἀπιοάσπι αὐ[ο]αίε Ῥοπα. Ρατ απίπια]ϊς Ἠπίτίο οε[ί; 

αἳ απάε ῬΡά5 ΡΤΟΟΥεαΓ, 1Πίεγ Ίας εχΙ[ίαί πιεζῖα, Ύ1αε Πε- 

ᾳπε α [οἱο Ῥταείεν Παίπγαπι 31ος, Πθ(ιθ α [οἱο [εοιπι- 

ἀ πι παίμταπι Ῥεταριίαν, Μικίας επῖπι αποάαπιποἆο ες 

υἱγίσαιιε οα]ος εΠ Ππ[]απιπηα[ΙοΠῖδ. ΆΏο]οχ απίεπι εχοΙἰαίασ 

απ Ῥατς ἸηΠαπιπιαία ργαείες παϊαγαπι πι επ, ται 

Ἱηποα]ε[οίε. Ἐεῦνεν νεγο ασοεπ[απα Ππια] ν]ίαο Ρργϊποῖρίππα 

Γεηυιπίας εἰ Ἠαεο 4ΠΙΡο εκ ᾳποάαπα γε] Τεγνοτε αἰαε 

Ἱποεπάϊο [απσαϊπϊῖς οροηίας,  Όσαπι απίεπ [αμσαῖς Ῥίαπθ 

οχκι{ής Γιαετίί, εἶις τεβά σπα ρᾳς εβογππαίας, απεπιαάπιο-- 

ἆππι ἴπ Πσηϊ5 οοπιῦι[ῖ οἶπίθ, Όπσαγε ρε 1 {επιρας πι 

{εῦτες εε[[απί, ργαε[ετίῖπι απ ρα εχοτείαπι ΓαοΓΕ, ηῖ- 

Ροίε Ίαπι πιαϊεγία οοη{απιία εἰ Ππβαπιπιαίογίο οἄ]ογε 

οχ[ιποίο. 



5ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΊΣ 4Φ0ΡΙΣΜοΟΙ Χ. 

Εάν Όμανι, ΤΚ. [60.1 Εὰ. Βα[. Ύ. (2503) 
μη. 

[56] Ἂν πάση κινήσει τοῦ σώματρο». ὕταν ἀρχητάν. πο- 

νέειν, τὸ διαναπαύειν εὐθὺς ἄκοπον. 

3 

Δ .” ι 8 ὴ 

70 πονεῖν σηµαίνευ μὲν καὶ τὸ αλγεῖν, σηµαίνει δὲ καὶ 
λα ΄ 4 η 5 / Π ς / .. 3 ” ” / 

το καμνξιν καὶ καθ ἕκατερον γε ὁ λογος αὐτῶν αληθής 
3 ΣΤ Ν -” 3, ΔΝ 

ἐστιν. ἐάν τὲ γὰρ αλγὠσιν ἤδη τὰ μύρια διὼ τὰς πλείο- 
ῃ Π 3 -” ᾿ 

νας κινῆσεις, ἐάν τὲ καὶ κάµνωσιν, ὡς ἐνεργεῖν ἔτι μµόγις 
, ἀ ’ , 3, 

δύνασθαι, τὸ διαναπαύειν εὐθύς ἐστιν ἄκοπον. 

μθ’. 

Οἱ εἰθισμένοι τοὺς συνήθεας πόνους φέρειν, κἂν ὧσιν ἀἆσθε- 
νέες 3} γέροντες, τῶν. ἀσυνήδων ἰσχυρῶν τὲ καὶ νέων 
ὅᾷον φέρουσο. 

άλλος ἄλλῳ συνήθης πόνος ἐστὶ, τῷ μὲν δρόµος, ἤ τις 

ἐτέθα κίνησις διὰ τών σκιλώύ. τῷ δὲ τὸ αν. ἡ τις 

ἄλλη διὰ τῶν χειρῶν ἐνέργειαν, τοῖς δὲ τὸ σκάπτειν 3 ἐρέσ-' 

ΧΙΥΙΗ. 

1π οπιπὶ οογρογἰ πιομ, ο μπα Τά {αδογ ατε οοερεγίε, οιῖες 

[λαείπι ἰα[[τειιά πιει ἰευαῖ. ὃν 

ᾖ1,4Ῥογανο νετριπι ἀοίενε Πδηϊβοαϊ, [Πσηϊβοαί οἱ ἀε[αίῖ-- 

βατ, αἴφιιο αἱγοφιε Πση]βσαίιι Γεπίεπί]α ενα ο; [νο 

θΠΙα ῥρατίες ]4Ώα άοἰδαπί Ρτορίεχ Ρίατος ΙΠΟί5δ, [νο εἴ]αα 

Ἱία [Πηῖ ἀο[ε[ας, αἱ νὶκ Ίαπι [μας Γαποίῖοπες οβίγο ααεαμῇ, 

τοφπ]ε[οσγα Παίῖπι Ἰα/ιπά ποσα [οἱ ν1ί, 

-” 

ΧΙΙΙΧ. 

Οι [οἶίος ἰαῦογε Πεγτε εοπ/[µευεγπὲ, εἰαπι[ι ἰπρα[ιαὶ 

[πε αμ [εεςν «ος [αοϊίμς Γεγιπὲ «μίαπι πο α[]ιε 

ἴμπο γοῦι{ἐῖν ΕΠΗ ]μυειε. 

ΛΙίογ αεί Ίαμδος οοπ[ασίας ο[; Ἰαῖο απϊάσπα οατ[8 

ααϊ α]ἆαπα ας Πιοίαδ ογαγῖ δις ορειιπάιις: 11 νενο ολ]-- 
Π . . . .. 

οΠοπιῖΙα απί αἰἷα απ ποάαπι ΙΗΠΠΙΠΠΙ {ηποί1ο, ΑΙ ἵανταια 



’ 
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ξά. (ματι. ΤΧ. [6. 57.1 Ἐά. Ῥα[, Ύ. (950. 951.) 
υ] 3 - ιά « ή ε - ” ν 3 “’ 

σειν ἢ αροῦν ἡ ἁπλώς ὁτιοῦν ἄλλο. διαφορὰ ὃ᾽ ἐν ἅπασε 

τοῖς τοιρύτοιςο ἐστὶ πόὀνοις, παρά τε τὸ πλείοσιν 3) ἑλάσσοσιν 

ἐνερεῖν 'µορίοις καὶ παρὰ τὸ αὐτοῖς ἡ}) μᾶλλον ἢ ἧττον. αλλὰ 

τό γε κοινὸν ἐπὶ πᾶσιν, εὐτονώτερα τῶν ἄλλων Ίίνεσθαυ 

τὰ γυμναξόμενα μύρια, καὶ διὰ τοῦτο .ῥᾷον ὑπομένευ. τοὺς 
συνήθεις πὀνους. 

κ να μον 

[4 

ΝΨ. 

ΓἹ εν ' τω / ΄; λατ / - 

[ο7]  Ἴα ἔκ πολλοὺ χρονου συνήθεα, κάν } χείρω τῶν 
3” ; ΄ ..] ο ώ » ή Ὑ Δ 3: 3 

ασυνήθων, ἧσσον ἐνοχλεῖν εἴωθε. δει οὖν καὶ εἰς τὰ 
3 ’ ; 

ασυνήθεα μεταβαλλειν. 

Οὐ περὶ τῶν 7υμνασιῶν ἐστι μόνον ὡς ὁ πρόσθεν, 
ἀλλὰ περὶ πάντων ἁπλῶς ἀποφαήεται τῶν συνήθων ὁ ἀφὸ- 

(051) ϱρισμὸς οὗτος, ἐδεσμαάτων, πομάξων, λουτρῶν, ἅλου- 
σίας, ἀγρυπνίας, ὕπνου, Βάλψεως, ψίξεως, φροντίδων. 

ἦτιον γὰρ ἕκαστον αὐτῶν βλάπτει σύνηθες γινόμενον τοῦ 

{οάςτε απί τεπιῖσατα αιί αγατο αι! [μπρ]οῖίετ αποάνίθ 

ας 4Ρετε οοπ{μενενυαπί; ἀῑπεταπί αιίοπα οπηΠ6ς 11 ]8- 

Ῥοτες, οιία γε] Ρ]ηγεθ νε] ραιοῖοτε ρατίε ορεταπίας εί 

αὐία νε] νεμεπιεηίῖις τεἰ Ἰενιής Ἰαῦοχαπί, ΄ ου ἵαπεα 

οπΙΠΙΡΙ8 ϱΟΠΙΠΙΗΠΕ εκτ αιμοά εχκεγοῖἰαϊίαε ρατίε Παπί 

χοβρα/[ίογεδ, Ρριοϊπάεαπε 1αβογες οοπ/[μςἱον Γαοἰ]ία {6Γ81Μ, 

1. 

(π[μεια Ίοηρο ἴεπιρογε, εἰἰαππῇ ἀειετίογα [πε, ἴπ[μειῖς 

πποἰε[ία ππίπις ε[]ε [οἰεπι. Όματε αἆ ἵπ]μεια εἰίαπα τηµ- 

εατίο [αοίεπάαι 

Νοηπ ἆο [οἱ15 εχετοϊαἰΙοη] ρα, πί [αροτίοτ, Υεγιιαι 

αρ[ο]αίο ἆθ οπηπίῦας οοπ[αειῖς Ἰῇο αρλοσί[ηας επαποῖαί, 

ε[οι]επίῖς, Ροοιι]εΠΙ15, Ῥα]πεῖς, 1]οἱοπίθις, ν1βΙΗ15, {οπ]πο, 

οα]ε[ασίϊοπε, τε[γ]σεταἰῖοπε, οιιγῖ5 αο [μα]. Ἠαεο επῖπα 

Πηρα]α ο«παε οοη{[µεία [απί πππις 16 ποοεπί, αµαε [μα 



/ [ 

Ἐπή  ᾗὉἳ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 4ΑΦοΟβΡΙΣΜΟΙ . 

Γά. 0οσε, ΙΧ. {67.] Γά. Ῥα{. γ. (35/9) 
φύσερ μρλά ἀθλαβεστέρου, μηδέποτε δὲ εἰς έθος ἀφιγμένον, 

τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν γυμνασιῶν οὕτως ἔχειν εἰς τὴν εὐρω- 

στίαν τών ἐνεργούντων μορίων ἀναφέρεταί, καθ ὅ τι προεί- 
ρήται, τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅπως γίνέται νῦν ἐροῦμέν. 

ἐδέσματα μὲν καὶ πόµατα φίσιν ἐπίκτητον ἐργάξεται, µάλί- 

στα μὲν ἐν τῇ }αστρὶ σὺν ἐκείνῃ δέ πως ἤδη καὶ κατὰ 
τᾶλλα μόρια. καὶ γὰρ εἰ καὶ ὅτε μάλιστα κρατοῖτο καὶ 

μεταβάλλοιτο πρὸς τοῦ σώματος, ἀλλά τοι καὶ αὐτὰ διατί- 

Όησέ πως αὐτὸ, κατὰ νη ἑαυτῶν φύσιν, ὧστ ἓν τῷ :χφό- 

νῳ πολλὴν γενέσθαι τὴν. ἐναλλα]ήν Καὶ τὴν ὁμοίωσιν 1 οἳς 

ερεφομενοις συστῆναυ πρὸς τὰ τρέχοντα. ἐπιδέδεικται γὰρ 

τοῖτο ἡμῖν ἐν τῷ περὶ ἐθῶν βιβλίῳ. δέδεικεαι δὲ καὶ ὅτε 

προς τῶν ὁμοίων, ἕκαστον Θᾷιτον ἀλλοιοῦται. διὰ τοῦτ 
οὖν, ὅταν ὁμοιότέρον αννηκαι τῷ μεταβαλλομένῳ . τὸ, μέτα- 

βάλλον, αλλοιοῖ Φάττον αὐιόὀ. καὶ μὲν δὴ καὶ τρος τῶν 

ἄλλων ἁπάντων, οἷς ὁμιλεῖ τὸ σώμα, διατίθειαἰ πως οἷου 

ἐν ἀέξρι ψυχρῷ καὶ Θερμῷ, πυκνουμέγον μὲν ὑπὸ τοῦ ψυ- 

χροῦ, ἀραιούμενον ὃ᾽ ὑπὸ τοῦ Θερμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἀνέ- 

αἀϊάετα Παίχα Ἱππόοεπ[ίοτα, πππφπαπα Ἱπ οοπ[αε(μάἰπείι 

ΡεινεπετιΠέ, ΄ Οιοά Ιβίίις Ίία [ο τε ΜαβεΒί 1 εκοεγο]- 

ἑαιίομίρις αἆ ρατϊάπι ασεπῖαπα τορις τό[εγίαν, ργουί απίε 

ἀῑσίιιπα ο[; 1π το] Ὑετο αΙοπιοάο Παϊ Ίαια ἀῑσεππς, 

Ο1)] αο Ρροΐις ο πι 8195 1 ρατιῖρας ἴαπι πιακίνης 1 νει- 

ἱτίοι]ο αά[οἰίίαπι Πατ εΠιοϊαπε.  Βιεηῖπι εἰαπι[ῃ α 

οΟΙΡΟΓΘ «ιαπ πηαχίπιο γἰποαηίαγ. 6ἳ ἰγαμδπιπίεπίας, 1ρ[απα 

{απιει αμούαπιπιοάο Ῥτο [αἱ παίιτα Πα α[Πεῖαπῖ, πί Ῥτο- 

οε[α (εππροσίς πια]ία Πα Ππιπππίαμίο αἴπε πα(γΙειά15 ο) 

πΙθπ ας [ή Πίαάο οοποϊ]είς, 1 οπῖπι α πορῖς ἵπ 

Ίργο ἀε οουΓαθειιά{μίθις ἀεπιοπ/[γαίαπα εΠ,. Εεποπβγαίατα 

νεγο ε[ὶ εἰἶαπι ππαπι(αοάᾳαε α η Ιραθ Ῥτοπιίίας αλιεγαγὶ 

4ο Ἱπιπημίογί, Έα τὰ σαν οὐ σπι [πλ 18 Ἰππππίαηἁο οοἵ-- 

Ρον] Ἱπιπιιιίαης Γαεγῖίε, οε]εγία ἔρ[απα α]ίεγαῖ αο Ππππιυῖαί, 

Έί [απε αὖ ας οπιηίρας, ἵπ απἶραδ νεν[αίας εἰ αἀμαετεί 

οοσραθ, αμαάααιίεπας αβοίἴας, νε]α ἵπ ατα Πρίάο ναι 

σα]άο; α Γπὶρίάο αιἰάεπι ἀεπ[αίας, α ομ]άο γετο Ἰακαίατ; 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΠΟΠΜΝΗΜΑΤΙ. σα 
ΓΕ. (ματι. ΙΧ. [27. 88.] Εά. Ρα[ γ. 954. 

χονταυ μὲν τῶν συνγηύων μᾶλλον, ἐνοχλεῖται ὃ᾽ ὑπὸ τῶν 

ἀήθων. εἰ γὰρ αραιῷ σώµατι διὰ τὴν πρὸς τὸ θΘερμὸν 

ὁμιλίαν ἐξαίφνης προσπέσοι τὸ φψυχρὸν, εἴς τὲ τὸ βάθος 

αὐτοῦ διαδύεται παραχρῆμα καὶ βλάπτει µεγάλως. ἡᾗ μὲν 

οὖν αἰτία καθ᾽ ἕκαστον τῶν συνήθων ἐν τῷ περὶ ἔθους 

λέγεται γράμµατι. τὸ ὃ ἐκ τῆς πείρας ἐγνωσμένον δη 

γινώσκοµεν, ὃ μόνον ἔγραψεν ὁ Ιπποκράτης, οὐκ ἀξιώσας 
προσγράψαι τὴν αἰτίαν. ἀλλ ἡμεῖς, καὶ πρὸς τὴν αὐτῆς 

εὔρεσιν αἀφορμάς τινας δεδώκαμεν. ταῖτα μὲν οὖν ἱκανὰ 

πρὀς γε τὸ πρύτέρον µέρος τοῦ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν λόγου. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τῇ τελευτῆ γεγραμµένον, ἐν ᾧ συμβουλεύει µετα- 
βάλλειν πως εἰς τὰ μὴ συνήθη, χάριν ασφαλείας ὑγιεινῆς 

εἴρηταυ. σφαλερὸν γάρ ἐστι πᾶν ἔθος μονοειδὲς, ἀδοκήτοις 

τύχαις πραγμάτων ὑποπεπτωκο- [881] τῶν ἁπάνιων ἆν- 
θρώπων. ἵν' οὖν µή ποτ ἐξαίφνης περιπέσοντεο ἀήθεσυ 

πράγµασι µεγάλως βλαβώμεν, ἄμεινον εἶναί φησιν ἁπάν- 

των πεπειράσθαν. γένοιτο ὃ᾽ ἂν τοῦτο, μὴ µενύντων ἡμῶν 

θἴᾳαο 14εο σοη/[μεία Γαο]ῖμς ρετ{ετί, αἲ Ἱη[ιεί]5 γετο Ίας- 

ἀῑίαν. δἱ επῖπι οα]οχῖ νἱοῖηῖα χαγε[αοἰο οοτροτί ἀεγερεπίε 

{δις οοουγγεγΙῖ, εἶας αἰίππι 4παπι ΡΓΙΠΙΠΠ Ρεγπιεαί Ἰαθ- 

ἀῑίααπε ΠΙΡΠΟΡεΙΥΘ. Όαιυ[α Ιἴαφαε οΙ]άδᾳαε ΤΕΤΙΙΠ οοΠ/[1ε- 

{ατυνα 1π ντο ἆθ εοη/[μεἰπἀϊπίθις ἀεε]αταία ε[, Όσοά 

γετο εχρεγ]εη!ῖα ποίμπη εί Ίαπι Πο[οΙηΙ: οαοά [οἱαπι 

Γοτῖρβι Ηιρροσταίες, ααῖ ε]πς οαι[α αἀ[ογίρεγε πο οει]- 

{μαῖ,  ἈΝοςδ γετο αἆ η] ΙπνεπίΙοπεπι ο αςάαπι αη[ας εἰ 

οεεα[οπες ἀθθϊππῃς. Ἠαεο 1Ριίις αἆ Ρτίογί Ρραγ[ῖδ αβ]ιο- 

χ1[π εκρ]ἰοαΙοπεπα [ωβιοϊαπί. Οτο γετο αἆ Ἀπεπι [οτῖ- 

Ῥίαπα ε[ε, πρί οεουΓαΠί αἀ Ἰη[αεία αποάαπιπιοάο Γαοϊεπάαπι 

εἰ[ε πιπίαίῖοπεπι, 14 [αμα [εουτίαςδ ἴπεπάαε στα[ῖα αἆ- 

ἀῑίππι εΠ,. Οπιμῖ επῖπι απϊ{ογπη] οοη/αεἰιιἆο ρεγ]οπ]ο[α 

ε; απυωπα ΟΠΙΠΕ5 Ἠοπη]πες Ἱπορίηα[] τογαπι σαββας Γαῦ- 

Ἱεϊαπίωτ, Ίε Ιρίίας απαπάοφιπε εκ Ἱπιργονί[ο 1π το {π- 

[αείας Παρα ρναν]ίετ ορἰαεάαππατ, [αΐας είζε ΠπαιΙί οαιπῖα 

ἰεπίατε, Ἰά αιίεπι Πεί, Π Ιῑδάεπ ἵπ τεβηθ α[αείῖ ΠΟΠ 



556 Ἱ ἍΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 4Φ0ΟΡΙΣΜΟΙ᾽ 
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ἐπὶ τοῖς συνήθεσυ διὰ παντὸς, αλλὰ ποτὲ' μὲν καὶ τῶν ἐναντ 

τίων αποπωρωμένων. μή  ὁ 

να. ο 

ὸ κατῷ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενοῦν ἢ πληροῦν. 1] λάδια 

τ ψίχειν Ὀ ο. ὁκωσοῦν τὸ σώμα πιγεῖν σφαλέρόν. 

καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φυσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ 

ὀλίγον ἀσφαλὲο καὶ ̓ ἄλλως ἣν και τις εξ ἑεέρου μετα- 

η ἐφ᾽ ἕτερον, 

| .) 3 Ν -” ” 

4ιὰ τί τὸ κατὰ πολὺ. καὶ ἐξαπίνης πληροῦν ο) πενοῦν 
Ἀ , Ἀ Π Ἂ 3) » - Π ω 

ᾖ) Θερμαίνειν ἢ ψύχειν 3 ἄλλως ὑπωσοῦν κινεῖν τὸ σῶμα 
{ ΕΠ] 3 ’ ε Ν « ο, 

σφαλερόν ἐστιν αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπων -ἅπαν εἶναι τὸ πολὺ 
ον 4 , », Ν ς να Ε] | ” 

τῇ φύσει πολέμιων.. ἔστι γὰρ ἡ φύσις ἐν' συμμετρίᾳ τῶν 
3 - Ν 3 3 σεν Δ » 

στοιχείων: ἔχουσα τὴν οὐσίαν. εἰκύίως οὖν τὸ. πολὺ πᾶν, 
ά ὃ . κ. .ν » 

ὥς. ἂν φθεῖρον, τὴν συμμετρίαν διαλυτικύὀν ἐστι τῆς τοῦ 
’ ’ ΔΝ . 3 ” 

ζώου συσεάσεως. τὸ δὲ κατὰ μικρῦν, φησὶ, πληροῦν ἡ κε- 

{ΕΠΠροΙ ΙΠΙΠΠΟΤΕΠΙΗΣ, Γ[εᾷ ΙπΓοΗία «ποφιαο Ιπίειάμπι οἱ 

οοΠ/ΤαΓ1ᾷ5 ΘΧΡΕΓΙΑΠΙΠΣ. 

11. 

ζοπΓεγείπα αο γερεπίε Ὅάδυμαγε νεί γερίεγε, εαἰε[αοεγε υεἰ 

γε[ΓΙΦεΓατε αμι αἰίο φμοεμηφμε πιοᾶο οοτρις ππονετε, 

Ῥειιεμίο[ιπ. Όπιπο [1φμίάεπι πὐπιίμπα πιαξιγαε πιπείομπη, 

Οιιοᾶ αμίεπι γαι[αιΐπι ᾖε, [εοιγπι ε[ξ οµτι αἰίας μπα 

πιακίπιο [ι οιμὶς αὖ αἰίεγο αἆ αἰίεγιωπαι εγαπ[ιεγῖῖ. 

ασ οοπ{εχ 1 ασ τερεπίε Ιπιρ]εγε απί Υαοιαγε, σα]6-- 

{αοογο ναὶ γε[ίσογαιθ αιιί αἱἱο αΙοσπΠ(ιθ πιοάο οοΓρι5 

πἹονογαο Ροτίομ]ο[απι Πἱ, ἀρίε ἀεο]ατανίῖ, απανα παπα 

οΠΠΠΘ παίμχας Ἰπἱπῖομαι ο[[ο ργοπιοϊανεί, Να 1π εἶο- 

ΧΠΘΠ{ΟΥΗΠΙ οοπιποεγαίίοπθ παίατα Γιαπα Ἰαβεί ΓαρΠαπίαας 

Ύµαγο χαἰῖοπε ἨΙπιαπα ΟΠΕ, τπί ποά ἀε[βγιαί οοιηπιοἆς-- 

γναϊ]οπθπι, απἰπια]]5 οοπἁαἱίοπεπα ΟλΤοἰνι.  Βαπ]αίῖπι νοχο, 



ο ΚαάΤΓά4ΠΝΟΣ ΕΙΣ 47ΥΤΟΙΣΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΗ. 57 

Εὰι ματι. ΤΧ. [88. 50.1] Εὰ. Βα[, Υ. (σσι.) 
ποῦν δηλονόευ καὶ τᾶλλα ὅσα τούτοις ἑξῆς εἶπεν. ἀσφαλές 

ἄλλοτε γινόμενον καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἐξ ἑτέρου τινὸς τῶν ἐν 
ἔθευ, τὴν μεταβολὴν. εἰ ἕτερον ποιώµεθα. συγεβούλέευσε 

γὰρ «ἐν τῷ πρὸ τούτου ἀφορισμῷ καὶ ἐς τὸ ἀσυνήθη µετα- 

βαΐνειν. ἐν ταῖς τοιαύταις οὖν μεταβάσεσι τὸ μὲν κατὰ 

πολὺ καὶ ἐξαπίνης σφαλερὸν ἑκανῶς ἐστι, τὸ δὲ κατὰ µι- 
κρὸν ἀσφαλές. 

1β’. 

ΠΙάντα κατὰ λόγον ποιέοντε, μὴ γινοµένων τῶν καιὰ λόγον, - 
μὴ µεταβαίνειν ἐφ ἕτέρον, µένοντος τοῦ δύξαντος ἐξ 

ἀρχῆς. 

Οὐ σμικρᾶς ἐπιστήμης ἔργον ἐστὶ τὸ μὴ µεταβαίνειν 

ἀπὸ τῶν ὀρθώς δοξάντων, εἰ καὶ µηδέπω φαίνηται σαφὴς 

1) ὠφέλεια, τοῖς οὕτω γινομένοις ἑπομέ- [60 ] νη. καθάπερ 

γὰρ ἐπὶ τοῦ πλήττοντος τὴν ὑποκειμένην πέτραν σταλαγμοῦ 

1που]ί, πιρ]εγε Ἠηἰπτιπι απί Υ8οµαγε εἰ ᾳπαε οείετα ἀείπ-- 

οερ5 οοπιπιεποχαί {ασετε, οὐπι αας μπι πιαχίπιε ϱ πα 

α τε αμαάαπι οορ[αεία αἆ αἰίεγταα πιη[αΙοπεΠι {80ἱπ]Ιδο 

ΊΝαπι Ἰπ Ρρταεοθεἀοηίθ αρ]ογΙίπιο οοπ{[α]εραῖ εἰῖαπι αἲ  Ἱπ- 

Γαεία ἰταπδειπάαπι ε[ε, Ίπ Πϊ[οε Ιδιίας πιπίαΙοπίβας 

αιοά απῖνετῄπι αο Τερεπίο Πί αἀπιοάμπι ρετιοι]ο[απ ει, 

αιιοά τεχο ραπ]ααπα ἐπίαπα, 

ΙΓ]. 
Οπιπία μτο Τατίοπε ππο[ἰεπεὶ, [ επ Ταβίοπε ποη [ιουεδαπῖ, 

ποπ αἆ αἰἰμά ρτοβτεάιεπάιι εἰ, ἆἄεετειο αὖὐ 1πίεο 

οοπ[ἑαπίε. 

ἢΝομ Ραγναο [6Ἰεπί]αε πΙάπΠς ε{[ι α τεοῖῖ ἀεογείῖ πο 

ἀἰ[οεᾶενε, οἰΙϊ ποπάπι πιαπ][εβα ρτοδῖίατ αἰΗίας, τος 118 

[αοίας [εηππία, Οπεπιαάπιοάαπι επῖπι σι[ία ΓαῬ]θεοίαπι ρε- 

εαπα οαάεηᾶο {οτεπίε υίκ Ιοησίῆπιο Ίεπιροτο Γεπ[βί]ετι 

. 



οσ8 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Εά. Οἶατῖ ΙΧ. Τ89. 1 ΓΚ. Ρα. γ. (55) 
παμπόλλῳ Ἰχρόνῳ µόγις αἰσθητὸν γίνεται τὸ τοῦ λίθου 

"πάθος, οὕτω συμβαίνει κἀπὶ τῶν. δυσπέπτων διαΘ έσεων, 

ἐφ; ὧν ὁ κατὰ λόγον ὀρθὺν εἑρηκως τὸ συμφέρον οὐκ ἀφί- 
σεαται τοῦ. δόξάντος. ἓξ ἀρχῆς, οὐδ᾽ ἄν μηδὲν φαίνηταυ: 

σαφὲς ἐπὶ τῇ χρήσει γἐγένημένον. 

[ή 

«, 
εν ’ .] , « . », , 3 .” Λ. 

Οκόὂσοι τας κοιλίας υγρας ἔχουσε, νέοι μὲν ὄντὲς βελτιον 
, - .) « ” 

ἁπαλλάσσουσι τῶν τὰς Σηρὰς ἐχόντων, ἐς δὲ καὶ τὸ γῆ- 
- 3 ’ ] 

οας χεῖρον ἁπαλλάσσουσι. ἑηραίνονται γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ τοῖσιν απογηράσκοὺσιν. 

Καὶ σαφής ἐστιν ὁ ἀφορισμὸς καὶ Όσα χρὴ λεχθῆναυ 

περὶ αὐτοῦ, πρόσθεν ερήται κατ ἐκεῖνον τὸν αφορισμὸν 

οὗ ἡ ἀρχὴ, ὁκόσοισί νέοισιν ἐοῦσιν αἳ κοιλίαι ὑγραί εἶσι, 

τουτέοισιν απογηράσκουσι ξηραίνονταυ. 

Ἱαρῖάϊ ]αε[οποπι αἀ[ειτο ἀοργε]ιεπάϊίατ, Πο εἰίαπι ἵα ἁγ[- 

Ρερ[ῖφ ογιάΐσαιο αΠοσίίρας [6 τες Ἰαρεῖ, 1 φπίρυς φπὶ 

τοσίἰα 19ΙΙΟΠ6. ηιιοά οοπἀισαί Ιπνεπογίε, αὖ 6ο ΠΟΠ ἀῑ[ζθ- 

4ἡ, αιιοᾷ αὖ εκοτβ]ο: Γαοιεπάαπι οκ) [παν], θαπιῇ ΙΙ] 

οετίυνη εκ ἰ ας α[α Γαρ[οφααίαπι. αρραγσαῖ, 

ΙΠΙ. 

Οιζομπφιε αἶυος λπιῖάας [οτεωπιωην ἵ φάει [ Ίπυεπες 

[πε πιεἰίμς ἀεσιιπὲ φιαπι φμῖ [εσας Παθεπὲρ αἲ ἵπ [ε- 

πεοιµίε ἀειετιμς εα ἀε[ωπρωπέμή. 1ρ[ παπιφιιε ᾗεπε- 

/οεπεῖό µο Ρίεγπιφιιέ εις επ μγ. 

Μαπι[ο[ας εί {πια Ἠϊο αρ]ογΙ{ητας, ἴαππ ῬαΐοΠί, ᾳιαθ 

ἆε «ο ἀἰσεπάα [ιπί [προγία5 ῥγοδ]ία ϱο αρ]ογίμπο, οἱ1]15 

Ρυποἰρίαπι εΠ:  Οωΐδως ]μνεπίδις αἰρί Γωπὲ λωππίάαε, ἴῑς 

/επε[οεείθιως εν[ιοεαπή. 
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μον 1Χχ. μεν η. ἕ οξά. Ρα, γ, (151) 
ιά 

νδ.. 

ΜΙεγέθει δὲ σώματος ἐννεάσαυ μὲν ἐλευθέρὲον. κ καὶ οὐκ ἆη-- 

δες ἐστιν. ἐγγηράσαι δὲ εἶ δύσχρηστον καὶ χεῖρον τῶν 

ἑλασσόνων. 

αλλα σώματος φρίης μὲν ὀνομάδεται τὸ κατὰ µῆ- 

πος καὶ βας καὶ πλάτος ὑπὲρ τὸ σύμμετρον ηυξημένον, 

δη δὲ καὶ τὸ κατά μῆκος μόνον ἐπὶ πλέον ηυξημένων σῶ-- 

µα προσαγορεύοµεν ἐνίοτὲ μέγα, καίΐτοι τό γε κύριον ὄνομα 

πούιου τὸ μακρόν ἐστιν.  ὀνομάξουσι γὰρ ἐνίοτε καὶ τὸ 
κατα πλατος τε [90] καὶ βάθος, ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν ηὐξη- 

µένον σώμα μέγα, καίτοι καὶ τοῦτο παχὺ λέγεται κυρίως 

ὀνομαζόμενον. εἰ μὲν οὖν μέγεῦος σώματος εἴρηκεν ὁ /π- 

ποκράιης τὸ κυρίως λεγόμενον, ουδὲν μᾶλλον τοῦ µικροτέ- 

ϱου χεῖρον ἐν γήρᾳ, εἰ δὲ τὸ μακρὸν ἡἢ παχὺ δηλοῖ, χείρω 
καὶ δυσχρηστότέρα ταῦτα γερόντων γίνεται. αλλὰ πῷ γε 

πάγει οὐδ᾽ ἐννεάσαυ καλὸν οὐδ᾽ ἐλευθέριον. ἐπὶ τοίνυν 

ΠΙΥ. 

ΠΜαρπίιμἆο εοτροτὶς ]μνεπεμίειη οδειμπεί ἵπβεπμα πεο ἵπ- 

Πεεογας [ειεομίεπι φετο ἄεβεπίί Ιπεοιππιοάα ραγυϊιαϊε- 

Ἴαμε ἀειετίογ ε[. 

Μασπτίπάο οογροσΙ Ῥτορτίε απ]άεπι αρρε]]αίαγ, απαθ 

Ἰοηρϊιαάϊπε, Ἰαἰιαδίπε εἰ ρνο[ιπάἰίαία οοπηπιοεγαϊίοπθπι 

εχ[αροναί, ἆαπι νεγο εἰ αποά Ἰοπριιάῖηε [οία απηρ]{ς 

απιοίαπα ε[ξ οοτρα5, 14 πιασηπΙπι αρρε]ἰαπηήδ, ο παπην]5 Ἰ]ο 

Ῥνορτίαπα Ποπιεπ Π Ἰοπραπ. ἆαπι αἱ Ἰπίεγάμπ αιοά 

Ἰαπίπάῖπα αο ΡγοΓιπάΠαίε α]ίγα πιοάυπι οοτρι5 αποίαπα ε{ῖ, 

ππάσηαπη εἶ[ο Ρτο[εγαΠῖ, αααπινῖ εἳ 14 ονα[απι ργορτῖθ 

ποιη]πείγ.  δΙ ΙβΙΣ ππβρηπάΓπεΙα οοΓροτῖ ᾳπαε ΡΓο- 

Ρτῖε ἀῑοιίατ Ηϊρροοταίος Ιπίιε]εχεγίί, ΠϊμΙ]ο Τρία ἀείεγίος 

ε[ί [επεσίαῖῖ απαπι Ρρατν]ίας, Θἱ νετο οοΓρογῖ Ιοπρί(ά]-- 

ἨοΠα γε] ογα[Ππιαάίποπι Ιπίε]]οχεγίί, Ἰαο ἀείογίογθΒ 8ἴᾳιε 

Γεπε[σοπ {δα πιο]ε[ίοχος Γαπΐτ. Ύεταπι ]ανεπίι οτα[Ππἰιᾷο 

περα ἀεοοτα πεφιθ ΠῬετα]ῖ εἴι,. Ὦε Ιοία εΓ6ο Ἰοησίία-- 
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50 ΙΠΠΟΚΡΑΤΑΣ5Σ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ κ.τ.λ. 
Εά. Ὅματι, ΤΧ., [00. 1 «Εά, Ρα[. Υ. (254:) 
μόνου τοῦ μακροῦ τὸ ἐννεάσαυ. μὲν ἐλευθέριον, ἐγγηβάσαι δὲ 

δὐσχρήστον ἀληθῶς λέγοιτο" κυφοῦται γὰρ τούτων γηρών-- 
τῶν. καὶ μύγις δύνανται βαδταζειν, ὕπερ εἶπεν ὁ ᾿/πποκρά- 
της δὐσφορον. 

ἀἶπε, αιοά ῃι Ἰανεπίπ! Ἠβενα]1ς, [εποοίι ΙΙ Υετο στανῖς εἴ 

Ἱπούπηπιοᾶα ν6γο ἀῑσθγοίατ.  Ἠαοο ου Γεπε[οεη[ίριαδ 1π- 

οὐτνε[οΙε, αἱ υἱκ΄ ρτανε 1 οηι18 Ρεγίενγε Ομειηί, ᾳιιοά 

Πἱρροεταίες ἀγ[ροσααχ πιο]ε[πιαθ ἀῑχτῖ, απ τν 



ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ «4ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ Κ4Ι 
«Γ44ΠΗΝΟΥ  ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΟΙ ΥΠΟΗΝΗΜάΤΑ. 

Εὰ. Οµατι. ΤΧ. [91. 99. ] Εὰ. Βα[, Ῥ. (950.) 

[οι ] (59) Προοίμιον Γαληνοῦ. Ἶν τῷ τρίτῳ 
τῶν εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπομνημάϊων. τῷδε Περὶ τῶν κατὰ 
τὰς ὥρας τὲ καὶ ἠλικίας. Γπποκράτει γεγραμµένων ἔξηγη- 

σόµεθα. μάλιστα μὲν οὖν. ὅσον ἐν αὐτοῖς ᾱ- [93 ] σαφές 
ἐσιο σαφηνίζοντες, ἔργον γὰρ τοῦτο ἴδιον ἐξηγήσεως, οὐ 

μὴν αλλὰ καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἑκάστου τῶν ὀρθώς εἰρημένων 

προστιθέντες, ἐπειδὴ καὶ τοῦτ ἐστιν ἔθος ἓν τοῖς ὑπομνή- 

{6 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΤΊ5 ΑΡΗΟΗΙΡΝΗ ΕΤ 

 σΑΙΕΝΙ ΤΝ ἘΟοδ ΟΟΜΜΕΝ- 

κ ΤΑ. 

ἱ ---ῃυ.υ-ῃυ-υ--. 

Ρτασο{αί]ο Οα]οπί, α1οεοο ἰεγίίο ἵπ αΡΗΟΣΙΓΠ1Ο8 

οοπιπιεηίατῖο, ϱπαθ {ππι ἄε απηϊ {επιροτίρας, ἴηπι αθίαί]- 

δις αὖ Ηιρροογαίε [οπΏρίϊ ρτοάιία [απῖ, εχρ]οαβίπας, εα 

πιακίπῃο ἀεο]αταπίες ᾳΠαεοΙπᾳαε ἵπ. 1ρῇ9. ορίουγα ἀε][ῖε- 

{ΓοιΠΕ, Ίου επί ΡΓορτίιπα ε[ι εκρ]ἱσαΒΙοπ]5 ορΏδ, δΡροβία 

ἴαππεα ΠΠΡΙΊΟΥΙΙΠΙ Ύαµάε τεοῖο ἀῑοία Γμετῖπί ἀεπιοπβτα- 

ἤοπε, αἀοπίαπι Ἰοο 4αοφἳθ 1Π ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΒΓΗΦ Πογί οοπ[θ- 

ΟΛΙΕΝΙῦ6 ΤΟ]Τ. ΧΝΙΙ, ΡΑΕ5 ΤΙ. Νῃη 



«ο ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΣΣ ΑΦ0ΡΙΣΜΟΙ 
Εά. Οµατε, ΙΧ. [05.] Εα. Ῥαῇ, Υ. (200.) 
µασιν γίνεσθαι. θαυμάξω δὲ κανταῦθα τὴν ανωμαλίαν τοῦ 

«ύκου γράφοντος μὲν, ὡς φησιν, ἐξηγήσεις Κοΐντου τοῦ δι- 

δασκάλου, μηδενὶ δὲ τῶν κατα τὰς ὥρας καὶ ἡλικίας εἰρη- 
µένων προσθέντος πίστιν αἀποδεικτικὴν, αλλ εἰς ἐμπειρίαν 

καὶ Ἐήρησιν ἀναπέμψαντος ἅπανια, καΐτου Υ ἄλλους πολ- 

ος αφορισμοὺς ἐξηγούμενος αυὐτὺς ἐπισκέπτεται λογικῶς 

ὑπὲρ τῆς ἐν αὐτοῖς αληθείαο, οὐκ αρκούμενος. Αόνῃ τῇ πείρᾳ. 
ὕτυ ὃ᾽ οὐ δυνατὀν ἐστυ μόνῃ πῇ πείρᾳ τοιαύτην αΌροισαι 

Θεωρίαν “Ιπποκράτη τὲ αὐτὸς ἐνδείκνυται τοῦτο καὶ προ- 

δόντος ἐπιδειχθήσεταυ τοῦ λόγου. 

ι 

ο 8. ͵ 

4ἑ- μεταβολαὶ τῶν ὠρέων. μάλιστα ᾿τίκεούσυ ροθήμᾶξα “95 
ἐν τῇσιν ὥρησιν αἲ μεγάλαν μεταβόλαὶ ψύξιος ἢ θαλ- 

ψιος καὶ τᾶλλα. ματὰ λόγον οὕτως. 

νι, ΜΙτος απίεπι Πϊο Τιγοῖ Ἱποοπβαπίϊαπα, απϊ απἰάσπα, τέ 

1ρΓε αἲξ, ΟυαΙπΗ Ρταεοερίοσϊθ Ππεγργεία[ίοηες [εγῖραί, πθο 

εογπῃ 41ο 4ο απηϊ {επρεβαίρις εἰ αείαριις ἀῑοία ᾿Γαπι 

ἀεπποη/[ιγα[ίναπι π]]απι ῥχοβαίίοπεπι αἀ]ίοιαί, [εά αἆ εχρο- 

τ]εηΙΊαπα εἵ οΡ{ΕΥ γαΠΙΟΠΕΊη οπιπῖα τε[εγαί, εἰαπιῇ Πρ[ο αἶ]ορ 

πια] {οφ αρ]ιοτί[αιος Ιπιεγργείαπάο, αβοηαΙεΙη 4 εαμζεπία 

ἵπ 1Ρῇ8 νετῖϊαῖο [ρέοιΙαΠοπεπι αἀμ]ρεαί, ποπ [οἱα εχρε- 

τιεηίῖα οοπ{επίαθ. Όιοά νετο [οἱα εχροτγιοπίτα (8ἱ6Π1 ΄σοιι-- 

οπαρ]αίίοπεπι οοἱρεγθ πέφμεαί, 1 αἱ Τρίο ο[επάίι Ηἱρ- 

Ροογαίος εἰ Ίπ ογαἰ]οπῖ ρτοσείῖι ἀοπιοπβγαβίυς, 

1. 

Τεπιρε[έαιμπα αππὶ Τμ Μίοπες 7πογζος νοεἵ{[επειστα Ραγιπὲ 

ει ἵπ τρις αππὶ (επιρε[αίδις πιαρπάὰε ππμιαξίοπες αιέ 

[γιρογίς αμί οα[ογίς οὲ ία μτο Υαβίοπε ὀείέγα, 

. 



- 

ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ: ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΗΙ. 5θ3 
Ἐὰι Οµατι. ΙΧ. [09.] ΕΠ. Βα[. Ύ: 53.) 

{Ἠεταβολάς ὡρών ἔνιου οώίζούα». λγλάθαι καθ ἃς εἰς 
ἀλλήλας μεταβάλλουσιν, ὡς εἰ καὶ διαδοχας τὰς μεταβολὰς 

εἰρήκει. Χειμώνος. μὲν. γὰρ. εἰς. ἔαρ' µεταβάλλοντος ἡ γένε- 
σἷς ἐστι τῶν εἰρημένων νοσημάτων,. ὑπὲρ ὧν αὐτὺς ἐφεξῆς 

ἐρεῖ,. τοῦ μὲν γὰρ ἦθος τα πἀνικὼ καὶ τὸ μελαγχολικ καὶ 
τὰ ἐπιληπτικά.. τοῦ ὃ ἦρος πάλιν εἰς θέρος µεταβάλλον-- 
πος, ὅπερ ἐστὶν ἀρχομένου θέρους ; πυρετοὶ συνεχεῖς, φησὶ, 
᾿καὶ τριταῖοι καὶ «καῦσοι καὶ τἆλλα: ὅσα τούτοις ἐφεξῆς 

κατέλεξε. καὶ περὶ φθινοπώρου. δὲ. καὶ. χειμῶνος ἁμοίως 

ἔγραψεν, ὧς. φασιν οἳ τὰς μεταβολὰς ἐν. ἴσω τῷ: διαδοχὰς 
2γούμενοέ λέγεσθαι. . ἄλλα τὸ μάλιστα προκείµενον 'ἐν τῇ 

λέξει. τοῦ αφορισμοῦ τὴν: ἐξήγησιν ταύτην οὐ προσίετας, 

μεταβαλλουσῶν γὰρ «ἐνίοτε εἰς ἀλλήλας. τῶν ὡρῶν, ὥσπερ 
ἔνια συγίσταταν νοσήματα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ λύε- 
ται. καὶ τοῦτὀ «αὐτὸς εἴρηκεν ὁ. {πποκράτης' ὥστε οὔδὲν 
«μᾶλλον αἳ διαδοχαὶ τῶν ὡρῶν πίκτουσι νοσήματα, αλλὼ καὶ 

τὸ µόλιστα προσέθηκεν. ἄμεινον τοίνυν ἐστὶ δια τὴν προσ 

Μαία οπές {επιρογαπι πΟΠΠΠΗΗ απ (απράπ! ἀῑοι, ᾳπἴρης 

Ἰηνίοεπι οοπιπιαθηίατ, φπα[ι Γαοςε[ποπες πημίαίΙοπε5 ἀϊσοθ- 

αεί, ΊΆΝαπι Ἠεπιθ αἆ γεχ ἰταπβθεμηίε 'Πἱ ἀῑοίογαπι ΊΠΟΙΡΟ- 

τμ βεπετα[ῖο. 4ε αμ1θᾳς Ἱρ[ίε ἀείποερς Ἰοᾳμείαχ. ' Ψετο 
ἨΘΠΠΩ18 ππαΠῖαςε, πιε]άαπεμο]ίαε εἰ ερι]ερβας. Ὑετίδ' ααίεπι 

τατ[απη. 1π αεβαϊοπι πιμίαοπε, οποά. αεβα[ῖς ε[ὶ 1πΠῖο, 

16Ώγςβ. εοπ/ἵπμαε, ἀπηαῖέ, εἰ [εγαπαθ εί τὴ κονβόςὲ οε(εΓῖ- 

αμθ ἀθείποερς πποτδί 4ος εοππαπιεγαγετῖέ, - Αίηπο: 4ο .- 

{ππιπο 4ο Ἠπεπιε Παμε [ορ μαἲι πα ααπε απ 

Ρτο. εοἀεπι πηα{αΙῖοπες, 6ἳ [αοθεβιοπος. αοεῖρί .αασαγαή ἔητι 

Θεά νοακ Ῥο/[Ἡπχιπι αρ]ιοτί [πι Τεκἰα] αἀα]ία Ίαπο εκρ]ῖ- 

οαίἴοπεΠΙ ποια αἀπητηί,. ἸΝαπι φαιιόπιαάπιοδαπα Ἰπεγάαπα. 1π 

πιπἰα1ς. Γεπιροβαίαπα. απΏϊ οοπιπηιαβοπάραθ. ουΙἆαπι. πποσὈί 

σεπεταπίΗχ, εοᾶομι, «οἴἶαπι  πιοῦρ, Γοἰνάπίαν εἴ Ίου Τρί 

Ηἱρροεταίες ΡεοπιαποϊανΙί, Όμπατε ΜΙ]Η]ο πιασὶς [αεσείποπθς 

{απρε[ίαίμπι ΠΙΟΥΡΟΦ. Ῥαγίαπί α παπα; [οἰναηί,. Οποπιοάο 

1ραχ πο [αἱ [αἱ 1ρᾷ ἀἴοετε: πιαα]οπθς. {επιροχαπ1 ΤΠΟΤ-- 

νο ρασίαπῖ, [εά εἰ ροήβπανηπι  αἀάίάτιὃ  Μεμας αμα 

Νπ 2 



πθά Δ ΙΠΠΟΝΡΑΤΟΣΣ 4ΑΦΟΌΡΙΣΜΟΙ 

Εὰ. Οναχ!, ΙΧ. [Γ00. 93. 1 Κά. Βα[. γ. (359.) 
θήκην τήν τὲ μεζαβολὰρ ' (ἀκούειν τὰς κατὰ τὴν πρᾶσιν 

αὐτῶν ἀἄλλοιώσειο. αὗται γάρ εἶσιν ' αἳ μάλιστα τἰκτουσαυ 

φόδουςι ὅταν ἐφεξῆς αλλοιώσεις ὧσι πλείους, ὡς ἐν ταῖς ἐπι- 
δηµίαις ἔγραψε καὶ νῦν ὃ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἐρεῖ ἡ δὲ μιᾶς 

ὥρας «ἀλλοίωσις µόνης [95] ἐργάδεται μὲν νόσους τινὰς, 
ἀλλ οὐ µάλιστα.. «πότ οὖν μάλιστα νόσου γίνονταν κατὰ 
μίαν ὥραν αλλοιωθεῖσαν; ὅταν συμβῆ μεγάλην ἔσεσθαυ τὴν 
Ὠεταβολήν καὶ διὰ. τοῦτ αὐτὸς εἶπεν ὁ “Ἱπποκράτης' καὶ 

ἐν πῇσιν ὥρησιν αξ. ρε Ἴρη: μεναβυλαϊ Ἡ η ψύξιος ἢ θάλψιος 
-ᾖ, τένος τῶν ἄλλων, οἷον. μρόνητου η ξηρότητος 1 πνευμά- 

πων  ἀπνοιῶν. αὕτη μὲν οὖν ἡ ἐξήγησις ὀρθῶς εἴρηταν 
πῆς. προκειµένης. γραφῆς. ἔστι δέ τις καὶ ἄ μη γθαφὴ 
τοιάδε: αἱ μεταβολαὶ τῶν ὠρέων τίκτουσι νοσήματα µέγι- 

στά. μάλιστα: δὲ καὶ ἐν τῇσιν ὥρησιν 'αξ μεγάλαι µέταβο- 

λαΐ.. καθ Ἡν οὐδέν ἐστιν ἀσαφὲς καὶ μάλιστα τοῖς ὠκη- 

κοόσιν ὧν ἄρτυ πέπαυμαὺ λέγων. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαυ τινὲς 

{αετῖς Ῥτορίει Ίαπο αἀάϊίοποπι, 635 ἱεππρεβαίαπα πω {α[1ο-- 

πες 1Π1ε]]ίπεσε, 4Ἡάθ Ῥτο ρ[αταια Ἰοπιρογαππεπίο Παπί 

αἱέεγαίίοπεςδ. ΄ Πας ᾿Παἱάσπα Γαπῖ 4ωαθ ΡοίΠπηαπι ΠΙΟΥΡΟΒ 

ρατίαηπί, απππὸ Ρ]αγες αἰία ροβ αἰαπι α]ξεγαίίοπες οβρογ[α-- 

αν απεπιαάπιοδάπι πι δρίἀεαιῖῖς [οτίρβι εἳ ΠΙπο εἴϊἶαπι 

ΡαΜ]α Ρο[ι ἀἰοίαγιι εΠ. «ΑΙ νενο' ππίαθ {επιροτῖς [οἱ] 

α1ἰεγαμῖο πΠΟΥΡΟς απἰάεπι ΠΟΠΠΙ]]ο5 εΠΠεῖε, Πο ΤβπιεΠ Ῥο- 

αππιαπα. Ὁπαπάο Τρια Παπ πιοτΡὶῖ ῥο ΙΙ Ενα οκ Πας 

Δεπιρε[αι1ς α]ἰετα[ίοποΆ. ΟΠ πναρηαι α{οναιΙοπεπι ε[α 

οοη ρετίΕ, Ρτορίεγεα Παπιφιιο ἀῑσεραί ος Ἱή {ρῇφ {επιρε[ία-- 

Πρμδ ππαρηαο πηά[α[ἴοηος απί σα]ουῖ απί ΓΠρονῖφ απϊ αἱίθ- 

γ119: οἱ] ιδάαπα ἨἀπιϊἁΠίαιἶς αιϊ βοοϊιαιῖς, νεπίογαπι Πογάπινα 

Πεμ.  Ἱρία Ιβίίαν ε[ Ριαε[επ[ῖς ἰοχίής εκρ]]οα[ῖο γεοία 

Ῥτοαιία. ΕΠ εἰ αἰίον αμἶάαπα ε[αδπιοςϊ {εχίήδ: ΠΙΙΔΙΠΙΟΠΕΒ 

{επρογιπι Ῥατίαπί 1ΠΟΥΡο8 ππακίπιος, Ρο Ημαειπι αὐίοιπ εί 
1 φαἰραςόἆαπι Τεπιροτίρας Πιασήαε ΠΙΙαΙΙΟΠΕΦδ, π 91Ο π]-- 

Ἠ1]. οΡ/[ο σα πα αχ ΗΕ, 1 ρταε[εγῖπι ααἱ εα απάἰεταπί, 4 πας 

ἃ ΠΕ Παἰῆπα απίόα ἀῑεία {αογυπί.  Δαηε ἀθπίφιιε φαβεάαπι 



ΚαΙΙ44ΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αΤΤΟΤΣ ΣΠΟΜΙΝΗΜΑΊΗ7. οθς 

Κά. Ομάν, ΓΧ. {99.1 τά, Βα[. Ὑν (9599) 
γαφαὶ τῆς αὐτῆς ῥήσεως, ᾱς καὶ ο λλ1 καὶ δοκιµάσεις, 

ἐξ ὧν εἶπον ἁρμωμενος. 

Τῶν φυσίων αἳ μὲν πρὸς Θέρος, αἱ δὲ τερὸς χειμώνα εὖ 

ἢ κακώς πεφύκασιν. 

ο, τν ονράμβῥας θά λα 
Φύσεις εἴρηκε νῦν. ὁ “Ιπποκράτης κατὰ τὸ κυριώεατόν 

ων ὴ 
τε καὶ πρώτον σηµαιχόμενον, ὃ καθ αὐτὴν μάλιστα τὴν 
οὐσίαν ἐστὶ τῆς φύσεως. ἐλέγομεν ὃδ᾽ ἐν τοῖς ἔαπροσδεν 

αὐτὴν κρᾶσιν εἶναι τῶν τεσσάρων στοιχείων, ὑγροῦ καὶ ἕη- 
ο ” ” .ς Ν 

ροῦ καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ. καὶ μέντοι καὶ δέδεικται προς 
” - ; ρω 3, ’ 

)μῶν ἐν τοῖς περὶ κράσέων µία μὲν κρᾶσις ἡᾖ εὐκρατός τὲ 
3 ’ . .) 3 ν) 

καὶ ἀρίστη, .«δύσκρατοι δὲ «καὶ μοχθηθαὶ τὸν αριθμον 
. 3 -” 

ὀκτω», τέσσαρες μὲν κατὰ µίαν ἐπικρατοῦσαν ποιύὐτήτα, 
’ 3 3”, ᾽ /΄ υ ’ Π « Δ 5 

τέσσαρες ὃ ἄλλαι κατὰ δυο κατὰ µίαν μὲν ἡ Όερμη καὶ 
Δ Ἆ Δ π νς Ν Δ ’ λ 5 Χ ὃ « Δ 

Ψύχρα καὶ ξηρὰ καὶ Υγρά, κατα διο δὲ ἡ Όερμη καὶ ξηρά 

εἰ αἶίαο Ἠπ]αθ ἴεχίας ]εοίΙοΠπθΒ, (πάς 15 4παε ἀἰκΙπης 

εοπεϊἰαίυς Ππίε]]εχετῖ αἴᾳαπο Ρτοβανετῖθε 

- 

11. 

Λα α γι αιαεάαπι αἆ αε[ίαιετα͵, αἰίαε αἆ Πίειπεπι ὄειε 

᾿αμί ππα[ε [ε λαδεπέ. 

ἸΝαΐηγας Ἠῖο αρρε]]ανΙί Ηιρροογαίες 1Π πιαχίπιθ ΡΤο- 

Ρτῖα 8ο Ῥγίπατία Πσηϊβοαίίοπε, α1ιάε {εοαπάυπι ἀρίαπι πιᾶ- 

πῖπιε [αρβαπίϊαπι παίμταε εἴι. Ὠἱοεραπιας αὐίεπι 1Π ῬΓ8ς-- 

οεἀέπ[ῖρις 1ρ[απι ε[[ε ἰεππρεγαπιεπίαπι εκ ομαίπου εἰεπιεπ- 

ςδ, Ἠαπι]άο, Πσσο, οβ]ιάο εἰ [Πὶριάο. Ἱπ Ἠδρτῖ 4ποφπε 

4ε Ἱεπιρειαπιεπις ἀεπιοπ[ίγαίπα ε[ὶ ΙΙ απίάεσι εί[ε 

Γεπιρεγαππεμ ίσα εποταίηπι, ἰεπιρεταίππι, 1άᾳπο ορΙπιυπ: 

ἀγ[ογαία νετο, Ιπίεπιρεταία ϱεἄημε Ῥίανα, οοἵο ἨΠΠΙΕΤΟΣ 

αὐαίπος αι]άεπι μηῖοα Ῥγαεοπ]παπίε οααΠίαίες απαίαοχ 

Ὑετο αἰἷα ἆπαβθας οπαμίαρας,  Αίᾳαπε μπα απἶάεπι ΡΙαε” 

ἀοπιϊπαπμίε οα]άα, {πριάα, Ώσοαν Ἠιπή]ᾶα,. ἀπαρας' γετο 



6θθ ΤΗΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εὰ. οµας:. ΓΚ. [95. 94.1] Εά. Ραῇ. γ. (053.) 
καὶ ὑγρὰ καὶ δερμὴ καὶ φυχρὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ψυχρᾶ ο) 
ξηρά. πρὸς μὲν δὴ τὸ θέρος αἳ φυχραὶ καὶ ἐγραὶ φίσεις 
ἄριστα διάκεινταυ, πρὸς χειμώνα δὲ αἱ θερμαὶ καὶ ξηραί. 

᾿καθάπερ γε καὶ κακώς αἱ μὲν θερμαὶ καὶ Σηραὶ πρὸς θέ- 
ρος, αἱ δὲ ψυχραὶ καὶ ὑγραὶ πρὸς χειμῶκᾳ. τελειότατα 
μὲν οὖν αἳ φύσεις αὗται πρὸς τὰς εἰρημένας ὥρας ἄρεστά 
τε καὶ χείριστα διάκεινταυ, μετρίως δὲ αἱ καθ ὁτιοῦν ἢ 
ὠφελούμεναυ πρὸς τὰς ὥρας ἢ βλαπτύμεναι, καθάπερ ἡ 
ὑγρὼ καὶ θερμή 'Θέρους καὶ χειμῶνος, ἐπειδὴ κατὼ τὸ θέ- 
ῥρος μὲν ὡς ὑγρὼ βέλτιον διατίθεται, κατὼ δὲ εὺν χειμῶ- 

να πάλιν ὡς θερμή. | 
{ 4 

7. 
[94] ΄ ΙΓῶν νούσων ἄλλα πρὸς τὼς ἄλλας εὖ 3ἢ κακώς πε- 

φύκασυ. καὶ ἡλικίαι τινὲς πρὸς ὥρας “Ἄαὶ χώρας καὶ 

διαίτας. ν μα. 

3 / « , ” 4 ” « ] ἁτακτότερον ἠρμηνευκέναυ µου δοκεῖ τὸν ἀφορισμὸν 
τοῦτον ὁ ἹἹπποκράτῃο. ἄμεινον γὰρ ἂν οὕτως εἴφητο, τῶν 

Γαρεταη ή ρας οδ]ιάα εί ῄεσα, σα]ϊάα εἴ Ἠωπήάα, ἀΠῖρῖάα εἴ 

Ἠαπιϊιάα, {πὶσίάα εἳἵ Ποσα. Δά αε[αίεπι Ἰίαηιο Π]σίάαε εί 

Ἱαπιϊάαα παίαχας ορίἴπιε αΠιοϊαπίας} ἂαἆ Ἠϊεπιεπ Ὑετο σα- 

Ἰάας εἰ [σοσαθ, απεπιαάπιοάσπι οα]άαο αἵ οσαε Ῥεν αε[ῖα- 

ἴοπι, {ῖριάαθ οἱ Ἠιπι]άαε Ῥεγ ἨΠεππεπα πιαὶθ αΠΠοηπίας. 

Ρου[εοἳί[μηςο Ισ]ίαγ Ἠαρ παϊΐιχαρ αἆ ἄῑοία ἴΘπΙρογα ορίπιθ 

ἃο ρε[Ίπιο α[Ποϊαπίανς πιεζ]οσγίίος αΠποϊαπίασ απαςρ απο 

πιοάο α (επιροσίβιις ευί Ἰαναπίυστ αυὐἳ Ιαεάππίαςς Που 

Ἠυπηϊάα οἳ σα]ϊάα, αε[αίο αἳ Ἠϊοπιε, οαποπίαπι αε[αίε αυῖ- 

ἆεπα αἱ ΠΜιιπιϊάα, Ἠϊεπιο Υετο αἱ οα]άα πιο] αΠΠοίαχ, 

ΠΙ. 

ἠογύογιπι αἰῑὶ εἰ αἰία ὄεπε υοἱ ππα]ε [ε Ἰαδεγε οοπ/µενε- 

Τωπὲ εἰ οιαεάαπι αεἰαϊες αἆ ἐεπιρε[ίαίες εἰ ΤεΡίοπες εἰ 

υἰεῖμς ΤαϊΙοπεδ. 

Ιποτάἵπα[ίας. Ίππο αρ]ιοτίππππα οχἰμ]1[ῇο παὶμῖ νἰάείας΄ 

Ἡϊρροοχαίεδ; πι]. θπἷμα αίμα ία ἀῑσι[τεί: πιοχβί εἳ 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΟΤΣ ΣΠΟΙΗΝΗΙΜΑάΤΗ. ερ; 

Εά. Οατι, ΙΧ. [91.] ΓΕ. Βα[. Ῥ. (052.) 
φνοίσων καὶ τῶν ἠλικιῶν, ἄλλαυ πρὸς ἄλλας ὥρας καὶ χώρας 
καὶ διαίτας εὖ καὶ κακώς πεφύκασι. νόσοι μὲν οὖν εὖ 

πεφύκασι πρὸς ὥρας, ὡς μὲν πρὸς γένεσιν αἱ ὅμοιαι, ὡς 

δὲ πρὸς λύσιν αἱ ἐναντίαι. διώρισται γὰρ ἡμῖν ὑπὲρ τοῦδε 
πρόσθεν ἠνίκα ἐξηγούμεδα τὸν ἀφορισμὸν, οὗ ἡ ἀρχὴ, ἐν 

τῆσε νούσοισιν ἧσσον κινδυνεύουσιν, οἷς ἂν οἰκείη τῆς φύ- 

σέως, ἠλικίαι δὲ ὥσπερ καὶ φύσεις αἳ ψυχραὶ μὲν προς 
Θερμας, αἱ δὲ Θερμαὶ πρὸς ψυχράς. ἡ μὲν τῶν γερόντων 

πρὸς θέρος, αἱ δὲ τῶν αἁκμαξύντων πρὸς χειμῶνα. κατὰ 

δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ πρὸς τὰς χώρας οὐχ αἳ νοῦσοι 
µόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ ἡλικίαι διάκεινταυ. γεννῶνται γὼρ μᾶλ- 

λον ἐν ταῖς θερμοτέραις χώραις αἳ Θερμαὶ νοῦσοι καὶ ἧσ- 

σὀν εἰσι κινδυνώδεις. ὑγιαίνουσί τὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ψυχρο:: 
τέραις χώραις αἱ δερμόιεραι τῶν ἡλικιών, ἐπί τε τῶν ἄλ- 

λων «ἀνάλογον. οὕτω δὲ καὶ πρὸς διαίτας ἄλλαι πρὸς ἄλ- 

λας εὖ καὶ κακώς διάκεινται νοῦσοί τε καὶ ἡλικίαι. αἳ μὲν 

"γαρ 'θερμότεραι πρὸς τὰς φυχροτέρας,. αἱ δὲ ψυχρότεραι 

πρὸς τὰς θερμοτέρας. καὶ αἳ μὲν ξηρότεραι πρὺς τὰς ὦγρο- 

αεἰαΐος, αλῖ αἆ αἰα ἵεπιρογα εἴ Ίουα εἰ νίειἡς 5επέτα Ῥεπε 

Ώηα]ενε [ε Ἠαρεηί. Μονρί Ισ ψοπε Τό Ἰανεπί αά [πι- 

Ῥοτα φποά αἆ {αἱ αάῑάεπι ρέπεγαίίοπεπι αἰῑηεί, βπιῖ[ες; 

αποά αἆ [οιαίΙοπεπι νετο, οοπίταγη. Ἰ]ά επίπι α ποβῖς 

[αρενῖας ἀεβηιίωπι εί, 4απ απ αρμοη[πιαπαι 1]απι. εκρ]ῖσα- 

τεπι15δ, ου]ας παπα εβ: ΤΠ πιογδις ρατεῖας μεγίο[ἰίαπέιη, 

ομ0γµπα παίµγαε ρτοργίμα. ΔΑεἰαΐίε αα[επῃ 4 αεπιαάπιοᾶ μπα 

οἱ παίιχας [ριάας  αὐῑάεπι αἆ σα]ᾶα,  σα]ϊάαθ νετο αἆ 

{π]ρίζα ἱεπιρογᾶ Ῥεπε΄ [ε Ἠαβεπί. ΘεπΙπι ἀπΙάεπι αείας αἆ 

αε[αίεΠπι, ΊάνεΠΙΠΙ γετο αἆ Ἰεπιεπι Ἰναθεπί πιε]ας,  ἛΈα- 

4εμα Υαἴοπο α ]οοῖδ 4ποαπε ΠΟΠ ΠΙοτΡΙ ἰἱαπίιπι, Γεὰ εἰῖαπα 

αεῖαίες α[ΠΠοϊαπίαγ. ΊἈΝαπι ΠΙΟΥΡΙ οα11ὰ41 1Ἠ Ἰοεῖ οα[άτοτί- 

Ῥα5 πιαρῖς ΡΥοςΓοαΠ [ας πΙπ σε Ρεγ]ευ]ο[: Γαπῖ, [αἰαὈτίας- 

Ύπε ἀερυπί Ἰπ Γγριάϊς Τερίοπ]βις αεϊαίες εαά]ογες εί ἵπ 

"415 αἆ Ῥγοροσίίοπθιι. ΘΒ]ο νετο εἳ αἆ ν]οίας 6εµις, αΏῖ 

αἆ αἰιαά Ῥεπο πια]ενε [ε Μαβεπί ἴππι πιοτρῖ ἴμπι αείαίες. 

Ναπι οα]1άϊοτες αἆ Γπρίάϊογεπι νιοίμπα, ΠρίάΙογες αἆ οα]ῖ- 

4ΐοτεπι, εἰ βοοϊοτεν αᾱ Ἠππηάϊοτεπι, ἨαΠήθίοτος αἆ [Ποσῖο- 
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Ἔά, Οµανί. ΤΧ. [οὰ. 05. Ί Εὰ. Βαἴ, Ψ. (059. 
τέρας, αἳ δὲ ὑγρότεραι πρὸς τὼς ξηροτέρας εὖ διάκεινται, 
παὶ ἁπλῶς εἰπεῖν αἳ μὲν ἐναντίαυ πρὸς τὰς. ἑναντίας κα- 
λώς, κακῶς δὲ αἱ ὅμοιαι πρὸς τὰς ὁμοίας. πλὴν εἰ ἡ 

σύμμετρος ἡλικία συμµέτρῳ παραβάλλοιτο διαίτη τε καὶ 
ὥρα καὶ χώρᾳ. µόνον γὰρ. οὕτως ὑπὸ τῶν ὁμοίων αἳ ὅ- 
µοιαι καλὼς διακείσονται. ταῖς ὃ᾽ ἀμετρύτερον ἐχούσαις 
ἡλικίαις κατὰ τὴν κρᾶσιν αἱ ἐνανείαι (9568) χώραι καὶ 
ὦραι καὶ δίαιται συμφορωτεραυ. τών νόσων ὃδ᾽ ἀμετριῶν 
οὐσῶν ἁπάντων 1) γένεσις μὲν ἐν ταῖς ὁμοίαις ὥραις καὶ 

χώραιςν ἡ λύσις ὃ᾽ ὑπὸ τῶν ἐναντίων γίνεται. 

ὃ’. 

[06] ᾿Ἡν τῇσιν ὥρησιν, ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁτὲ μὲν 
Θάλπος, ὁτὲ δὲ ψῦχος ποιέει, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα 
προσδέχεσθαι χρή. 

{ . ” - 

«/εόντως, οὐ γὰρ αἱ προσηγορίαι τῶν ὡρών αἰτίαυ τῶν 
, 3 « 3 . 

νοσημάτων, αλλ αἱ κράσεις εἰσίν. ὅταν οὖν αὗται µετα- 

ΤοΠΙ Ῥεπο {ο Ἰαρεπί, «Εί τί Ππιρ]οιίος ἀῑκετίπι, οοπῖγατ]ϊ 

αυ]άεπι αἆ οοπίχατίαπι νἰοίαπα, [πι]ε απἱεπι αἆ {ππ]]ες 

Πια]ο ΠαΡεΠΙ;, Ργαείετηµαπι {ΠΠ αεία5 οοπιπιοάεταία εἰ νἱοιαὰ 

εἰ τερὶοπῖ εἰ Ίοοο ἴεπιρεταίι]ογῖ οοπιρατείαγ: 1ου θπῖπι [οἱο 

πηοάο [πι]]εν α βπη]ίρας Ῥεπο α[Ποίεπίατ, Όμαε Υεγο Ἱπι- 

πποεγαΓ]ς α {επιρεγίε τεοε[Πεγ]ηῖ αθἰαίθθ ο 15 ἴεπιρεγαπιεπίο 

οοηίγατ]α Ίοσα, Τεηροτα αἱ νΙοίμ8 6εΠεγα Παρί οοπ/{6γυΓ.. 

Όυυπι Ὑ6χο ΟΠΠΠ68 πιογδὶ απηθἰτίαθ φιασάαπι Πέ ΄ΘοΓ1Η 

αμ]άεπι α Βπ]ριθ Ἰοοί 4ο ἰεπροπίριςδ οτί εβ, α οος- 

Ίχαχ]16 νεχο [ο]μί1ο. 

1Π. 
Θµπι ρε αππὶ ἴεπιρείαίες εοᾶεπι ἵπ ἀἱε πιοάο «εα1ογ, 

πιοᾶο [τίρις οδοχίαεμγ, αιμπηπαίες πποτδὶ «επρεοαιάὶ 

Γ[18, 

Μετῖίο [απ6; ποπ οπῖπι ἰεπρε[αίαπι αρρε]]αίίοηθς, 

Γ[εὰ ἰεπιρεταίαγαο. πποχβοχιπι οαμίαο Γαηί. Όσαπι Παπ 
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πέσωσιν, ἀναγκαῖόν ἐστι συμμεταπίπτειν καὶ τὰ νοσή- 
ματα. 

ε. 
, 3 , 

Λίότου βαρυήκοοι, ἀχλυώδεες, καρηβαρικοὶ, νωθροὲὶ, διαλυ-- 

τικοί. ὑὡκόταν οὗτος δυναστεύην τοιαῦτα ἐν τῆσιν ἀθῥω- 
/ ’ Ἀ δὲ ’ Φ., - ’ 

στίῃσι πάσχουσυ. ἢν δὲ βόρειον. ᾖ, βῆχεο, φάρυγγες, κου- 
λίαυ σκληραὶ, δυσουρίαυ, φβρικάώδεες, ὀδύναι πλευρέων, 

’ σῳ μά ε] 

στηθέων. ὁκόταν οὗτος δυναστεύῃ; τεοιαῦτα ἐν τῇσι ἀθ- 

ῥωσείησι προσδέχεσθαι χρή. 

] 1 / “ 

Τὺ μὲν οὖν γινόµμενον ἐδήλωσεν εἰπωὼν ὅτι νότου βα- 
[ή 3 ’ 

θυήκοοι, ἀχλυώδεις, καρηβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί. τὴν 
3 3 απ] ” 

δ᾽ αἰτίαν προσγράψας., ὅταν οὗτος δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν 
” Ἀχ ’ 3 ] 

τῇσιν ἀθῥωστίῃσι πάσχουσιν. ἀεὶ γὰρ χρὴ τὸν ἰατρὸν ἄπο- 
« 

Δ / ” 5” 

χωρίζειν τὲ καὶ διακρίνειν τὸ διά το τῶν ἔξωθεν, οὐ διὰ 

1ρ[ᾳς ἀϊνοτ[ε Ππιπιπίαηῖασ, ΠΙΟΓΡΟΦ ᾳποφπο ἀῑγετ[ος ρατίι- 

τἶχε πεοείε ε. 

Ὑ, 

Αμ[ζγί αιάϊίεμς Ἱιεῦεμαάίπενα, υἱ[μς΄ οαἱιρίπεπα, οαγιεῖς βγα- 

ρίαίεπα, ἔογρογεπι αο τεΓοἰμεῖοπεπι επεϊιαπί; ΦΜ1έπι ια] 

ἐπιρετίμπα Ἱιαδμεγίπε, [ία ἴπ πποτθὶς ραϊμπιμν. ι [ 

αφιϊἰοπία {επιρε[ίας [μετίεν ἔη[]εςν ΓΓαιιοῖμπα α[ρετίιαιες, 

αἰνὶ ἄμγαε, Ἠγίπαε [ἰείάία, ΠΟΤΤΟΥΕΣ, ἰαεγμπι εἰ γε- 

οἑογίς ἀοίοτες οδοτἰμπεμγ. Ἠοο ἴίαφμε ἀοπιίπαπίε ἰαίία 

ἴπ πποτδἰς εα/ρεοιαπάα [ωπε. 

Βεί αιἶάεπι ε[εοίαπι ἀεο]αταν]ί Ἠΐ9 γετρῖ5, αιιοά αι- 

Βτί αιά τας Περείαδίπεπι, ν][ας οα]ἱσίπεπι, οαρῖ15 ρταν]- 

ἰαΐεπι, ἲΟΓΡΟΓΕΠΙ ἃο τε[ο]αΙοπετη εχοἰίαπῖ; οδι[απι γετο 

Ἡΐ6 αά[οτῖρίς Ἱπάϊσανα: ααππα 1 Ἱπιρεπαπι Παριετῖηί, 

1π πιοτῖφ ἰα]ία ραΠπῖασ. Θεππρογ οπίπι πιθάίοαπι 14 ᾱἷ- 

Ώίωριετο 4ο Γεραταιο οροσίεῖ, αποά Ῥτορίετ εχίεγπαπα αἱ]- 
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τὼς νόσους γεγονὸς, «ἵνα καὶ τὰς προγνώσεις ἀκριβέστερον 

ποιῆται. τὴν ὃ᾽ αἰτίαν ὃν ἣν οἳ νότοι βαρυηκοῖαν ποιοῦ- 

συ καὶ ἀχλυώδη τὴν ὄψιν, οὐ χαλεπὸν ἐκ τῆς κράσέως αὐ- 

τοῦ κατανοῆσαι, Ὀερμοῦ καὶ ὑγροῦ τὴν φύσιν ὑπάρχοντος. 

πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα πληρωτικῷ τῆς κεφαλῆς εἰσι, διὰ 

τοῦτ οὖν τά τε τῶν αἰσθήσεων ὄργανα μετὰ πολλῆς ὑγρό- 
τητοςο ἀποφαίνουσι καὶ καρηβαρίας ἐργάδονται, τῆς ὃ᾽ ἆρ- 
χῆς τῶν νεύρων ὑγρασμένῆς, αναγκαῖόν ἐστι μαὶ περὶ τὰς 

καθ ἁρμὴν ἐνεργείας γίνεσθαι νωθρότητα καὶ ὥσπερ δια- 

λελυμένον ἐν ἑαυτῷ Φφαίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἐξ ὑπεναν-- 

τίου δὲ πάλιν ἐν τοῖς βορείοις, ὥς αὐτὸς ἐρεῖ κατω- [96] 
τέρω, συνίσταται τὰ σώματα καὶ. εὔερνα, εὐκίνητα καὶ 

εἰηκοώτερα γίνεταυ.  νυνὶ δὲ οὐκ ἀνιέθήκε ταῦτα τοῖς ὑπὸ 

τοῦ νότου περὶ τὸ σώμα συμβαίνουσιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν 

ἀφορισμὸν. τοῦτον αὐτῷ περὶ τῆς ἐξ ἑκατέρων τῶν ἀνέμων 

βλάβης διελθεῖν, πβοὔλειτο µόνον, ἵν εἰδότες ταῦτα ἀποχω-- 
ρίζωµεν ὕσα διὰ τὰς νόσους συμβαίνει" ἐν τοῖς βορείοις 

οὖν, φησὶ, ἠγίνονταυ βῆχες διὰ δυσκρασίαν δηλονύτι τῶν 

απαπι οα[αΠ1, ΠΟΠ ΤαΙΙΟΠΘ ΠΙΟΥΡΟΥΙΠΠΙ αοο]ά1ξ, πῖ αοοπγα- 

Ώις ΡΓαΕΠΟΙΙΟΠΕ5 Πιο]αίατ. ΘΌιιαπι νεγο οὗ οαπ[απι ααβσὶ 

στανΊογεπι απ Ἰίαπι αἱ νί[απι οαΗρίπο[απα είῃοίαπί, ἀἰβιοῖ]ε 

Ποπ. ε[ι εκ 1ρβα8΄ ἱεπρεγαπιεπίο Ιπίε[Ισεταε, ααάπι οα[άα 

εἵ Ἠαπήφα Πέ παίητα,  Εἰεπϊπι ϱ]ήδηιοᾶί οπιπῖα οαρηῖ τε- 

Ῥ]επί, ΄Ρτοίπάεφιε  [επ[αιπα Ππβγαππεπία Ῥ]αγίπια ἀπιρ]επί 

Ἱπαπιάα τίαίε εἰ οαρῖῖς ρταν]ίαίεπι ε[ποϊαπῖ. Ἠαπιείαοίο αιι- 

Τοπ ΠΕΥΥΟΥΗΠΙ ΡρΥ]ποῖρίο πεοε[ε εβ εἰ οἴγοι γο]απίαγίος 

πηοῖας Πάρογεπι ενεπίτε, αο νε]πῖ ἵπ Τε Τρίο Ἰαηραίάαπι 

[ο απ]αϊιε ΠΟΥΠΙΠ6ΠΙ οοπ[ρ]οῖ, Οοηίτα νετο ἵπ αἡα]οπῇῖς, 

πί 1ρ[α ἀῑοίπτας ϱΠ. 1Π[εγίήδ, οοτρογα οοραπίαγ, τοβα[ία, 

νερεία, αἆ πηοἰᾶς Ρτοπηῖογα εἰ αιτία να]επῖογα΄ γεάἁι-- 

ἴάπσ, ΝιΠο Ύετο Ἠαθο ποπ ορρο[αῖί αἳὐ απῇγο οοτροτί οἩ- 

ογἹοπ{ῖρια ααοπῖαπι Ἠου αρλοτί[πιο ἆᾳε Ἰαείοπε ἰαπίαπι- 

πιοᾷο 4παε εκ πέγοφια αασϊα{ξ ναµίο, ἀ[Πεγετο Ρυοβοβιῖΐ, 

τί 5 οορη][ῖθ, 4παο εΧ πιογΡῖ6 αοοϊάαπί, Γερατειηήδ. Τπ 

αφ υ1]ομῖς ἀρίίας, πε, ἴαῇᾖεν οροπίαπῖαγ Ῥτορίες γ]άς- 
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ἀναπνευστικών ὀργάνων καὶ διὼ τὴν τραχύτητα τῆς φἀρυγ- 
γος, ὑπὲρ ἧς ἐνεδείξαιο προσθεὶς τὸ φάρυγ}ὲες, ἵνα προσυ- 

πακούσωµεν τὸ πάσχουσι. καὶ γὰρ καὶ οὕτως είωθεν ἑρ- 
μηνεύειν ἐνίοτε" μετ ὀλίγα οὖν ἐρεῖ τοῦ μὲν φθινοπώρου 

καὶ δερινῶν τὰ πολλὰ, πυρετοὶ τεταρταῖου καὶ πλανήτες 

καὶ σπλῆνες. ἐνεστὶ δὲ καὶ συνάπτοντας ἀναγινώσκειν ἅμα 
τὸ δύο. φάρυγγες, κοιλίαι σκληθαὶ, καθάπερ ἔνιοι τῶν ἑξη- 

/ητῶν ἠξίωσαν. αἵ τε γὰρ φάρυγγες ἐν ταῖς βορείαις κα- 

ταστάσεσι γίνονταυ σκληραὶ διὰ τὸ ξηραίνεσθαί τε καὶ ιψύ- 
χεσθαι καὶ ἡ }αστὴρ ἡ κάτω σκληθὰ διαχωρεῖ διά τὲ 

τὴν κρᾶσιν τῆς καταστάσεως ἐπὶ ξηρότερον ῥέπουσαν, ὅλου 
τοῦ σώματος ξηβαινομένου καὶ μᾶλλον ἕλκοντος εἰς ἑαυτὸ 
τὰς ἐκ τῶν σιτίων ὑγρότητας. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διό τα 
Ίθόνῳ πλείονι µένοντα καὶ μὴ διαχωρούμµενα πάντα ἐξικμά- 

ζεται. καὶ αἳ δυσουρίαι δὲ γίνονται τῆς κύστεως βλαπτο- 

µένης ἐν τῷ βοθῥᾷ διὼ τὴν ψύξιν' ἄναιμός τε γάρ ἐστι 

ψυχρὼ καὶ δι ταῦτα πλέον 1 τᾶλλα μύρια τοῖς ψυχροῖς 

αὐτίοις εὐάλωτα.  ἡ αὐτὴ δὲ τοῦ βορῥᾶ ψυχρόὀτης καὶ τὰς 

Ποεί Ππ[γαπιεπίογαπι τε[ρ]τα(ῖοπί Γεγν]επ πα Ἰπίεπηρογίαπι 

εἰ Ργορίει {αμοῖπτι α[ρεγ]ίαίεπι, ἆ4ε 4να ηοΡῖς [8 ]οᾳ 1 

οβεπά1ε, οπάπαι [αμεες αἀάϊάΙι, αἲ ἴπᾷο ΓαΡιπ{εΙΙΙρεγεης, - 

ῥαμαπίας,  Ἱναίϊα ΙΠίεγάμπι Ἠόο πιοάο Ἰοφτί οοπ[ασνΙε, 

Ῥαμ]ο Ρο[ επῖπι ἀῑσεί: απἴπππο αεβΙνί πασ]ὰ πιογΡί ο 

{εργες αματίαπαε εἰ εγταΐϊῖοαα εἲ 1επιτα ΕΠΊΠΟΥΘ5. Ῥο[α-- 

πηὰμ5 εἰ οοπ]αποί]πι Ίβα Ίερετο, {41ς6ε8, αἰνὶ ἆπτας, τί 

ΠΟΠΠΙΙΙΙ αασαταπίας Ππίεγρτείε». Εαιοῖς επἶπι αηι]οπ]1ς 

οοπβ Πα {ΓΙοπΙΡΙ15 ἀπγαθ Βιιπῖ, αποπῖαπ {σπα εχ[ιεσαπίατ, 

ίαπι τε[ρεταπίασ, τεπίετααε 1ΠΓεγίος ἆπτα ἀε]ίοῖ, παπι 

Ρτορίεγ {επιροσῖ οοπβΙ(μἱίοπεπα ἂἁ Πεοῖαδ Γεπιρεγαπιθη Γαπι 

νειρεπίεπαι, ἰοίο Πεοε[οεηῖο οοσροτε εἰ αν]άίπς αἆ [ε οἳ-- 

οτίας εκ οἱρῖς Ἠαπηατίαϊες ἱταμεηίε; ἴππι εἰῖαπι ουία Ἰομ-- 

βϊοτῖ Τεπιροτο τεῖεηία εχογεπιεηία πεο Ρετπιεαπ!ῖα ἰἐοία εκ- 

Γισοία ατε[οαπῖ. ΒΥ{ατίαε εἴῖαπι ἀεοϊάμπε, Ίπεία αηπ]]οπ]ς 

Ῥήροτα νεβοα; εβ επῖπι ἕππι εχ[απραῖς ἴωπῃ ΓΠριάα, Ῥρτο- 

ΡΙεγεα(αθ σαυ{ι {ΠρΙᾶ15 Ῥαΐεπς ΡίΠ5 ἆπαπι οείεγαε Ραγίε5 

αἈ 1ρβε αβιοιίαγ. Ἰάεπι Ῥοτεα]ε {πίσας εἴἶαπι {Πογαςσί {μπι 



579 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
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τοῦ Φώρακος ὀδύνας ἐργάξεται τῇ κοινῇ πρὸς τἆλλα µόρία 
βλάβη καὶ τὴν ἐκ τῆς ἀναπνοῆς αὐτοῦ προσειληφύτος, ἤ- 

τις οὐχ ὁμοίως ἅπτεται πνεύμονύς τε. καὶ αρδίας, διὼ τὸ 

πλῆθος τῆς ἐν αὐτοῖς “Θερμασίας. τὸ δὲ. φρικώδεις γίνε- 
σθαι τοὺς ἄνθρώπους ἐν ταῖς βορείαις καταστάσεσι, πρό- 
ὅηλον ὡς διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀκόλουθον κρᾶσιν. 

στ. ον 
ε [ [ [ |. ή ϱ/ 9 ” ” « - 

Οκόταν Θέρος γένηται Ίρι ὅμοιον, ἓν τοῖσι πυρετοῖσιν ἑδρῶ- 
τας πολλους προσδέχέσδαι χρή- ᾿ 

Ὡσ Γ ηλ ” 9 ζλ - ” » ο ε , περ ὀλίγοι έμπροσθεν ἔλεγεν, ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέ- 
ϱης ὁτὲ μὲν: Θάλπας, «ὁτὲ δὲ ψῦχος ποιέη, φΏινοπωρινὰ 
τὸ νοσήματα δεῖ προσδέχεσθαι, οὕτω νῦν πάλιν, ὅταν 9έ- 

ϱος ὅμοιον γένηται ἡρι, τουτέσει αύμμετρον. τῇ κράσει, 
προδέχεσθαί φησι χρῆναι πολλοὺς  ἱδρῶτας ἐν τοῖς πυρὲ- 

τοῖς εἰκότως. οὔτε γὰρ ἄνευ τοῦ Θερμὸν εἶναυ τὸ περιέχον 
ἱδρώτες δύνανται γίνεσθαι πολλοὶ. οὖτ ἄνευ τοῦ. περιέχε- 

ἀο]ογες ε[Ποῖί οοπηπιπΠϊ α]ῖδ ραγίῖρας Ἰαείοπα, ἴἀπι ρτο- 

Ρτῖασα 1ρβας Ραγ[ῖς  ἆο]οχειι σοη[ε(ιμίας, οαῖ ΠΟΠ Ρρεγαθ- 

αιο ΡΙΙπΙοπεπα εἴ οος αἰηρῖῖ οϐ οαἱογῖδ. ἐρίαγαπι ρατίΐααι 

οορίαπι. Ηοπιῖπρθ νετο αὖ αφι]ομίο Παία Ἱογγιάος Πεν 

Ῥτούιπί οοἩ{[επί8πθᾶο απιβίοη(19 αδτῖδ ἰεμωρειαίαχας, 

ΤΙ. 

Οµωσα αε[ίας νετὶ [πιὶ[ις [μετίεν ὑπ [εὐτίδις οορίο[ί [ιάο- 

γες επ/μεοιαιαί [ωπι. 

Οιεπιαἁπιοάμπι ραμ]ο απίε ἀῑοεραί, απαπι εοάσπι ὅο 

ΙΠΟΔΟ οαἱος, πιοάο {Γίδαθ αοοϊ1ί, ΠΊΟΙΟ8 απμπ]ηα]ος οχ- 

Γρεοίαγο οροτίεἰ; Πο πιπο ταγ[αδ: ΎπμΠ1 αε[ίας Πἱ. νετ 

{Πι]]]ςς Ίοο εβ; Πεπιρεγαπιεηίο οοπιπιοζεγαία, εχ[ρεοίαγο, 

ἀπουῖῖ, οροσχίεί ππι]ίο [ιάοτες ᾖπ {ερτῖριςδ, ταῖοπθ 

ορίῖπια, Ίναπι {πο αξεῖ 1ο απωρ]επἰὰ5 οαἶοτο εἰ πι αἱῖ- 
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σθαέ τινα ὠφβόδητα" περνενην ἐν τῷ: σώματα. τούιων δὲ 
τὸ μὲν ἕτερόν ἐστιν ἐν τῷ θέρει, τὸ δ᾽ ἕεερον ἐν τῷ χει- 

ΕΤ] μοψε, κατὼ δὲ τὸ φθινόπωρον οὐδέτερον, ἄμφω ὃ᾽ 
ἐν τῷ ἡρι. δεόντως οὖν τὸ μὲν αὐχμηρὸν ἑκανῶς Θέρος 

δαπανᾷ τὲ καὶ διαφορεῖ τὴν ὑγρότητα, τὸ δ᾽ ὅμοιον ρυ 

διὰ μὲν τὴν Θερμασίαν ἕλκει πρὸς τὸ δέρµα, διὰ δὲ τὴν 

ὑγρότητα Φιαφορεῖν ο ώνμ οὐ ὀύναται. ἀθρόως. οὖν ἓν' 
ταῖς τῶν νούσων κρίσεσι τὸ ὑγρὸν ἅπαν ἐκκρινόμενον, ἱδρῶ- 
τας πολλοὺς ἑργάζεταυ: 

ο 

ζυς ἕ 

3 ” ε) ”. -- σε 

ν τοῖσιν αὐχμοῖσυ πυρετοὶ ὀξέες γίνονται, καὶ ἦν μὲν ἐπὶ 
Π Ε. .” ” »λ 

πλέον τὸ έτος τοιοῦτον ἐν, ὑκοίην καὶ τὴν κατάστασιν 

ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τ΄ νοσήματα τοιαῦτα, δεῖ 
προσδέχεσθαι. κα 

.) . ο. 3 ” 

Οὐ πολλοὺς πυρετοὺς ἐν τοῖς αὐχμοῖς γἰνεσθαί φησιν, 
Φλη2 2. ον Ε] ) ῃ 3 αλ) κ ” Ἡ ; 

ἀλλ ὀξεῖς, ἐπεί τοί γε µετ ὀλίγον ἐρει᾽ τῶν δὲ καταστά- 
η] 

ᾳπα τεάυπάαῃς Ἠππηϊάϊία 1π «ΟΙΡοτο οοππεαίας, πα] 

(μάογεθ {ετί πεφμειηῖ,  Πογυηπι βῥτίπιαπα αε[ίαίε, αἰίετιπι 

Ἠΐσπιε, πεμίγαπι αὐἰαπαπο, πἔγαπΙηΙθ Υεγθ οβογΙίαγ, Ὠε- 

οεµίετ {611 αε[ίας απαο Πί ατίάα [ας Ἠμπάιιαίεπα αΓι-- 

πηί [οι ίαπε.  ΒΙπλ] απίεπι νε ρε οβἱοτέπι φαἰά επι 

αἆ. (πι αἰἰγαλτέ, Γεὰ ρταο Παπχϊἁτἰ8ίε ἵπ ναροσῖδ [ρεοίεπι 

ἀλ[ουίετε Ποπ ροίεβ. Μοτρογαπι ΙΠίά(πε οτἶββις ἆμπα, ἰοία 

Ἠωπι]άτίας αΠα[άπι εκοεγπτίατ, πι]ῖος {[μάοτες εΠιοῖξ, 

τῃ. 

Ῥεν [ομαίογες Πεῦγει ἄσμίαε βιωιει Οιμσά [ αππις Ἱπασπα 

ευ Ῥαγέε ταἰίς επεϊιεγίε, φιιαίεπα Τεπιρογίς [ἔαεμπα ε[}εοε- 

τε, ιαἱες ΡΙεγιΙπη µε πιογδος ετ/ρεοίατε ΟΡΟΤΕΕΕ. 

Νοπ πηππ]ίας αἰί ορογῖτῖ Εερτες Ποοϊίαίαρας, [εά αοπῖας, 

απομίαπη Ραμίο Ῥοβ ἀῑοίαχας ε{[ε: εκ αππὶ οοπ[ἑμοπίθις 



οπή τ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ο 
Εά. Οµα, ΤΧς [οτι] ο ΙΕ. Βα[. Ύ. (258. 954.) 
σέων τοῦ ἐνιαυτοῦ., τὸ. μὲν. ὅλον οἳ αὐχμαὶ τών ἐπομβθίων 

μᾶλλόν εἶσιν. ὑγιεινύεεροι καὶ ἧδσον. Θανατώδεες καὶ τοῦτο 

ἐφεξῆς συνάπτων. πάλιν. ἐρεῖ' «νοσήματα «δὲ ἐν. μὲν τῇσιν 

ἐπομβρίῃσιν ὡς τὰ πολλὼ γίνονται, πυρετοί τὲ μακροὶ δεόν- 
τως. ἡ μὲν γὰρ ὑγρύτης τοῦ πέριέχοντος. τούς τε φλεγμα-- 

τώδεις. ἀθροίδευ χυμοὺς καὶ τῶν  ὑδατωδῶν περιττωμάτων 

οὐκ ὀλίγα, ἡ «δὲ ξηρότης ἐνδεεστέρους. μὲν τῷ πλήθευ τοὺς, 

χυμοιὶς ἐργάξεται, . χολοδεστέρους δὲ. πῇ«ποιότητι καὶ διὰ 

τοῦτο οἱ πυρετοὶ τὸν ἀριθμὸν μέν εἶσιν' ἐλάττους τῶν ἓν 

ταῖς ἐπομβρίαις, ὀξύτερου δὲ γίνονται. τὰ ὃδ᾽ ἑξῆς τού- 

των εἰρήμένα κατὰ τὸν ἀφορισμὸν εὔδηλα. 
- 

εν «αν Στῶ ῃ : 

1. ᾱς 
υ 

(054). Εν τοῖσι καθεστεῶσι καιροῖσι,. ἣν ὠραίως τὰ 
ώραῖα ἀποδίδωσιν, εὐσταθέες καὶ εὐκρινέστατου γίνονταυ 

αἱ νοῖσοι ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν ἀκαιαστατου 

καὶ δύσκριτου. 
κ... ι ιν 

Ζ . ε. 
ανν κἩ. . ” . ο ηλ) Ἶ αἳ . κο. 

ἵπ μπίνετ[μπι ἀἰκεγίπι [τοσῖίαιες ἱπιδτίδις ἴοπρε [αἰωδγίογες 

ππϊπιόφιιε ἰειαίε. Ἐατ[απι 1]]ιά ἀείποερδ «οΠ]ιΠΡεης Ῥτο- 

᾽παπιοϊαΡΗῖξ: γεν α[βάμος ἴπιόγες πιογδὶ ρἰεγωηφιιε βεπέγαη-- 

εν οἳ [εὗτες ἰοπβαε,' ἀεοθπίον Ῥτο[εοίο:. παπα απιρ]επ[φ 

πανιά τα Εῖς Ρπίο[ος΄ Ἠππχογον οοπηρεγΙῦ, ΄ἨθΠθ αφποία 

εχονοπιεπία Ῥαισα ασοαωα]αές Ποοϊέας νετο οορία αιάεια’ 

Ράποίογες Ἠηόγές,, Γεά΄ απαλίαίε ῬΠ[οβογες  εβ]οῖί,' ας 

Εποϊμἀα {εργο ΠΙΠΙΕΓΟ᾽ αι]άθαι 15 Γαπί. ραασίοτες, ᾿ατιαε 

Ρ6γ ᾿α[ϊάιιο Πηῦγες ορογμηίας, Γε αοιΠΙοΡ65.  Όααθ νενο 

ἀεῖποερς' ἵπ αρ]ιοβῖ[πιο  ἀῑσαπίας, ππαπί[εβα [μπί. τής 

ΥΠ. 

δὲ [αεῖς επιρογίδως έοπιρε[ίνε αππὶ ἐεπημεβαιες [μοεάαπῆν 
πιογὸὀἰ ὀεπε πποταιὶ εἰ ἱμάισαίμ [αεῖιες ογἰμπέμτι. Ἰηα[ε 

φετο οοπ[ἰιωιῖε, ππαἰε πιογαιὶ ας ἱμεεπιρεβίνί ἄί[[οι- 

Φιιε ]ιάϊοιτ. 



καΓ Τά 4ΙΠΝΟΣ ἘΙΣ ΑΥΤΟΣ ΣΠΟΜΙΝΗΜΑΊ4. το 

Εά, (Πασι. ΤΧ. [07. 98.] ἡ Εά. Βα[, Υ. (554.) 
Καὐεσιῶτας καλεῖται καιροὺς τὼς ὧὦρας τὰς ἐν ταξευ 

τὴν οἰκείαν κράσιν ἀπειληφυίας. τίνα δὲ καθεσιώτα [08] 
καλεῖ τῶν ἐτῶν ἐνεστί σοι μαδθεῖν πορ᾽ αὐτοῦ λέγοντος ἐν τοῖς 
περὶ ὑδάτων καὶ τύπων καὶ αέρων ὧδε' ἣν μὲν κατὰ λόγον 

γένηται τὼ σημεῖα ταῦτ ἐπὶ τοῖσι ἄστροις δύνουσί τὲ καὶ 
ἐπιτέλλουσε, ἕν τὲ τῷ µετοπώρῳ, ἣν ὕδατα γένηταυ καὶ ὁ 

Χξιμῶν μέτριος καὶ μήτε λίαν εὔδιος, μήτε ἑπερβάλλων τὸν 
καιρὸν τῷ ψύχει, ἕν τε τῷ ἦρε γένηται  ὕδατα ὡραῖα. καὶ 
ἐν. κῷ Θέρει, οὕτω τὸ ἔτος ὑγιεινότατον εἰκὸς ὑπάρχειν. ὁπότ. 

οὖν ἤδη µεμάθηκας ὁποῖόν τι τὸ καθεστὸς ἔτος. εἶναυ ῥού- 
λειαι, ῥᾷσιόν σὐὲ γοῆσαι τὸ ἀκατάστατον. ἅπαντα γὰρ. 

ὅσα μὴ φυλάττῃη κατά το τὴν τοῦ καθεστῶτος. ἔτονς' οω-- 

γην, αὐτά τε καλεῖ νῦν καὶ Ιπποκράτης ἄκατάστατα καὶ πας 

ἐν αὐτοῖς νόσους ὁμοίως προσαγορεύει. φησὶ ὃδ᾽ αὐτας καὶ 
δυσκρίτους εἶναι, τουτέστι κακοχρίτους.  ἢ γὰρ μετὰ πινδυ-- 

νωδων συμπτωμάτων αἳ κρίσεις γίνονιαι τοῖς ποιούτοις νο- 

σήµασιν ἢ αὐτίκα ὀλέθριου ἢ πάντως ὑποτροπιάξουσιν. 

Θίαΐία ἴεπιροτα γνοοϊίαπί απηϊ [επιρε[αῖες ογάἽπα επι 

Ῥτορτίαπι [επιρεγαπιεηίππα {ογία. Όιεπῃ Ὑετο Παίηπι 

ΔΏΠΙΗΠΑ αΡΡε]]εί, αἳὖ 1ρ[ο ΙΡῖ Ἰοεί ἀῑ[οετο 1π Πῃτο ἆθ 

αὔγα, Ἰοεῖν εἰ αηιῖς Πα ῬΡγοπιποϊαπίε: {[ [απε 1Π βάετιιπι 

ονίᾳ εἰ οεσα[α ταΙοπῖ οοη/{οπα βρπα αρραγεαπΕ, ΠΠ ααἰαπιηὰ 

Ῥο[ίγεπιο Ίπιργε Παηί, Π Ἠίεπι πιοδεγαία Πῖ, πηεηια Π]- 

τηῖς ἵερεῃα, πεφπε {Π1σογε {επριαθ ]ερῆπιαπ εχοεάεπςδ, Π 

νετε εἰ αε[ίαῖε Ιπιργεςδ (επιρεβινῖ ἀεοίάααί, [πο αΠΠΙΙΠΙ [οτε 

[αι ρετγίππαπα Ῥατ εΠ,. ΟΠ Παμε Ίαπι ἀῑάῑσεχϊς, απ επα 

Παιμαι αππαπι απἲ οοη[ίαηἴθπα ε[ε νε]ῖε, [αοῖιε ε[ι εἰἶαπι 

Ἱηβαῦί]επι εί Ἱπεοη[ίαπίεπι Ιπίε]]σεγε. ΄ Ναπι ᾳμαεσαπᾳιθ 

επιρογα α]ίᾳαα εκ. Ρατία Παιῖ αππῖ ΠπΙιοᾷεγαΙΙοπεπι Ποπ Γ6Γ- 

ναγίηϊ, εα παηο Ηἱρρουγαῖες Ππ[αΡΊΠα εἴ ΙΠίεπιρεβίνα νο- 

οἶιαῖ ϱἳ αί ἵπ 1ρ[ οῬοταπίασ ποτβῖ, 9ο Πα λΠίεν Ἱπ[α- 

Ῥΐ]ες εἰ Ιπίεπιρε[ίνον αρρε]]αῖ. Αϊ απίεπι 1ρ[ον ἀλΠΙο 119, 

Ίος ει ρτανΙ ε[Τε Ἰαάϊοα. Απ εηῖπι ο ρετῖοι]ο[ῖς [γὙπι- 

Ρίοιια μας ογ][ε 1π πιογρῖ εγεπ]ππἰ απί ᾳαάπι ΡΓΙΠΙΗΠΙ 

Ρεγπίο]ο[ Ππηξ, απαῖ οπιπΊπο τογεγίπΠ(ατ. 



57θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ ΑΦΟΡΙΣΙΜΟΙ ἵ 

Εά. ΟΠατῖι ΤΧ. [05.] : 4 Εά. Βα[. . (254) 

. 

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταταιυ αἳ νοῦσοι καὶ Θανατωδέστατοι ὡς 
Σ 5 ” 

ἐπίπαν. ἡρ δὲ ὑγιεινότατον καὶ ἥκιστα Θανατώδες. 

Ὁπόταν αἳ ὦραυ τὴν πρὀσήκόυσαν ἅπασαν φυλάττωσο 

κρᾶσιν, ὑγιεινότατον μὲν ἐν αὐταῖς ἔσται τὸ ἔαρ, ὡς ἂν εὖ- 

Ἠρατον ὄν. ὀξυτάτας δὲ νόσους καὶ Θανατώδεις, ὡς ἕν 

ὥραις, οἴσευ τὸ φθινόπωρον, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἔαρ εὔκρατόν 
στον τὸ δὲ φθινοπώρῳ πρὠτον μὲν ὑπάρχει, τὸ τῆς αὖὐ- 

τῆς ἡμέρας, ὁτὲ μὲν Θάλπος, ὁτὲ δὲ ψῦχος ἴσχει εἴτα 
διαδέχεται τὴν Θερινὴν ὥραν, ἓν ᾗ πολλοῖς μὲν οἱ χυμοὲ 

κπατωπτήθησαν, ἐἑνίοις δὲ καὶ ἡᾗ δύναμις ἔκαμεν. : οὐ μόνον 

δὲ κατὰ τοῦτο μοχθηρόν ἐστι τὸ φθινόπωρον, ἀλλὰ καὶ ὅτυ 
πρῶτόν μὲν οἱ χυμοὶ τὴν ἐπὸ τὸ δέρµα κἰνησιν ἐκινοῦντο 

καὶ διεπνέοντο. κατὼ δὲ τὸ φθινόπωρον εἰς τὸ βάθος, ὑπὸ 

τῆς τοῦ περιέχοντος ψύξεως, ὠθοῦνταί τὲ καὶ συνελαύνον-- 

ταυ. ταῦτα. μὲν οὖν ἅπασιν ἄνθρωποις κοινὼ, τοῖς ὃ᾽ οὐκ 

ὀρθώῶς διαιτωµένοις ἐξ ἐπιμέτρου προσέρχεται τὸ κατα 

1Χ. 

«4μιΤΙΠΟ ἵπ μπίνεγ[ωπα πιοτδὶ αοιεῖ[επιὶ οἱ ππακῖπιε ἰεία]ες ; 
νεγ ἀμίεπι [α[ιιῦεγγίπαμπι εἰ ππϊπίππε επιεϊα[α. 

Οἵππι απηϊ {επιρε[ίαίες οοπ[δΠίαπειιπ [εγναπί ἴοΐαπα 

ιοπιρεγαιπεπίιπα, γε; οπίάεπι θατΙπ επί [αμιρεγγίπιαπα 

Ριουέ ἰεπιροταίαπα οχ]βΗέ, ππορος απίθπι αοι {πιο αἴφιιθ 
]είαίες ρτο Τεπιρεβαίιπι ταίῖοπα απίαπιπις αἀνεοίιτας εἴῖ, 

αποπίαπα νεγ αμ]άεπι Ργοβε ἰεπιρεγαίιπα ε[Ι, αΠΙαΠΙΠΟ νεγο 

Ἰοο ἴπ Ργϊπιϊ Ιπεβ πια], ααοά εοζεπι ἀῑθ πποᾷο οα1ογεΠ1, 

πηοᾷο [ίσα Ῥτο[ογαί; ἀείπᾶς αιοᾷ αε[ιῖναπι {επιρεβαίεπι 

εχοῖρίαί, 1π 4ὖα ρ]ογίηιιο Ἠήπποχος απ]άθιι α[ζαίἹ Γπεγάηίς 

αιἱβικάαπι Ὑετο εἰἶαπι νἶγεν Ῥτο[γαίαο, ΔΙ πον [ο]απι 

Ἴαο ΥαίΙο"6 αΠΙΠΠΙΠΙΦ ρτανις ο{Ι, νογαπι εἰἶαπι φποά αιῖ 

Ῥτίας αἆ οαἰῖπι Ἠάπιογθ ΠΠΟΥΕΡάΠΙΙΣ αἴηιιε Ρρεγ[ρῖγαία ἆῑί[- 

ου ΙεραΠίχ, ρ6ς ααἰππηππι αἲ απιρ]ευ[ί αὐγῖν {Γίροτε 1π 

αἲ[άπι Ῥτορε]]απίας οοραπἰαχηµθ.  Αἰμο Ἴαοο ΟΠΙΠΙΡΙ6᾽ 

Ποπιϊηίρας Γαπέ οοπηπηηῖα. Φεᾷ Ῥίονο γἱοία π{επΗριις 

. 
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Εά. Οἶατι. ΙΧ. [08-99] Εὰ. Ῥα[. Υ. (554.) 

τὰς ὅπωρας, ὧν ἀφθόνως ἐμπιλάμενοι κακοχυµίας πλη- 
θοῦνταυ. , 

’ 

ὁ. 
[99] 3Τὸ φθινόπωρον τοῖσι φθίνουσι κακόν. 

η , η 9» η ’ 9 ” , 
΄µεμφετο μὲν άν αλλως τὸ φΏινόπωρον ἓν τῷ πρὀ- 

3 -” ι ε 3 ’ 3 π ’ 

σθεν αφορισμῷ, νυνὶ ὃ ὡς ἐξαιρέτως αυτοὺς βλάπτον τοὺς . 

φθίνονιας αὖθις µέμφεται. πότερον δὲ τοὺς φθόην νο- 

σοῦντας Γιόνους ὀνομάδει φθίνοντας, οἷς ἤλκωται δηλονότι 
ὁ πνεύµων, ἢ πάντας τοὺς ὁπωσοῦν συνεηκοµένους, οὐχ 
! ΄ ή 3 3 , Δ λ ΄ 

οἷόν τὲ αμφιβαλλειν. ὅτι ὃ αμφοτέροις κακὸν τὸ φθινό- 
”, . / -, 

πωρον εὔδηλον, ἐπειδὴ Σηρόν τὲ ἐστι ἅμα καὶ ψυχρὸν καὶ 
ἀνώμαλον. 

ια. 

Περὶ δὲ τῶν ορέων, ἢν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ βό- 
ρειος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ανάγκη τοῦ 

απιρ]ί1φ αεοεζαηῖ απἴαππα]ες {εποίας, αυἴραβ οορίο[ια8 

1πιρ]ειῖ Ρτανοχαπα Ὦάππογμπα οορίᾶπα ἀοοππιι]αηΐ, 

Χ. 

4ιεμΤμς ἑαδίᾶις πια]μτα. 

ο Φπρεγίογο οπίάεπι ορ]οχ][πιο αἶ]ας απίαππηπα, Πππο 

απίαεπι υί 1ρῇ9 ἰαβρίά15 Ποχ]ιπι τάΓΙΠΙ γιπρεταἰ. Ὀίταπι 

γετο ΡΗΙµοε Ἰαρογαπίες [οἱος ἰαβρίάος ποπαϊπεί, αιβας Π- 

ΠΙΙΓΙΠΩ ΡΗ]πηο εχμ]οεγαῖιις ε[ἰ, αΏ ΟΠΙΠ6Φ αΠποπιοάοςμπαιμε 

οο][Ιαιιε[ασίος, οοπ]ῖοεχο ποη Ῥο[μπιμδ. Απίυηπαπα απίεπι 

πιχίδᾳαε πιπα]απα εἴε, απ [πια] Ποοιιδ 8ο Επὶρίάις οἱ ἵπ- 

αεημα]ί5 εχ][ιαί, αρετίαπα εἴῖ, 

 ΦΜ 

Ίπιεγ αππὶ ἱεπιρε[ίαίες, [ Ἱεειις [ιεεα φμῖάετα εἰ αφι]οπία 

Γμεγῖε; νετ αμίεῖη Ῥέμνίο[ωπα εἰ αμ[γίπωπα, ᾖεῦγες αεμ- 

σΑΙΕΝΌΟ6 ΤΟΧο Χγ]ΙΙι ΡΑ8Β6 1. 0ο 



π78 ΙΠΠΟΚΡάΊΟΣΣ ΑΦΟοΡΙΣΙΟΙ 

'Κά. Οµασι, ΤΧ. {00.1 Εά. Ῥα[, Υ. (954.) 
Φέρεος πυρετοὺς ὀξέας καὶ ὀφθαλμίας καὶ δυσεντερίας 

γἰνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι τοῖσιν 
ὑγρὰς ἔχουσι τὰς φύσιαο. 

” .- «/ ; 

Περὶ τῆς ἓν ταῖς ὥραις αλλοιώσεως ἐν τούτοις διδά- 

σκει, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ χειμώνος αὐχμηροῦ καὶ βορείου ποιη- 
σάµενος, ἥρυς ὃ᾽ ἐπόμβρου καὶ νοτίου. μικραὶ μὲν οὖν αἳ 

” Ν Ν / ας 3 ῳ ] 9 

τοιαῦται μεταβολαὶ, παρα φύσιν ὃ᾽ ὅμως εἰσί' διὸ καὶ εἰς 
Λ , ” ᾗ , 4 νι. 4 5 

τὸ θέρος ἔδὲσδαί φῆσυ νοσήματα, πυρετους Οξεις καὶ ὀφδαλ-- 
ν) Ν /: . . 3.3 - ’ ον - 

µίας καὶ δυσεντερίας. τὴν ὃ αἰτίαν τοῦ πλεονάδειν ἐπὶ τῇ 

προειρηµέτῃ καταστάσευ τοιαῦτα νοσήματα διῆλθεν αὐτὺς 
9 -- 4 ες / ; π η ” 3 ε τε 

ἐν τῷ περὶ ὑδατων τόπων καὶ ἀέρων. ἔχει δ᾽ 1 ῥῆσις 
) ε .) 3 Ν 

ὧδε: ἢν δὲ ὁ μὲν χειμῶν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένηται, 
Ν Ι] . ” 3 / υ ; Δ ’ - 

τὸ ὃδ᾽ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τὸ Θέρος πυρετῶ- 
δες εἶναι καὶ ὀᾳδαλμίας ἐγγίνεσθαυ. ὅταν γαρ τοῦ δέρους 

ἐπιγίνεται, πνῖγος ἐξαίφνης τῆς τε γῆς ὑγρᾶς οὔσης ὑπὸ 

τῶν ὀμβρίων τῶν Πρινῶν καὶ ὑπὸ τοῦ νότου, ἀνάγκη δι- 
” ” ήν] / ” - », 

πλοῦν τὸ καῦμα εἶναι, ἀπό τὲ τῆς γῆς διαβρύχου οὔσης | 

ἴας, Ἱρρίεμάίιει εἰ ἀγ/[επιετίας αἆ αε[αίεπι οὐοτὶτί πε- 

οε[]ε εξ, ρταε[ετεῖπι υεγο ππιεγίδμς αο οἰτὶς Ἰωππίάίογα 

παίμγα ργαεάἰεῖς. 

Ώο Ιεπιρε[αίαπι απηϊ ναγ]αίοηθ πο ππίαἰίοπο αρῖε 

ϊο αΡΜΟΠΙ[ΠΙΠ5, αἳ Ἠ]επιθ οαἱἆδαι Ώσοα εί αηυ]]οπία εξ 

νεγο Ῥἱων]ο[ο αο απ[τα]ϊ ἀποίο εχοτάίο, Ἐ]αδπιοᾶϊ αμίειι 

πηπΙΦΙΙοΠ65 4αΙΠ(ΠαΠΙ ράγναε οχ]βμηῖ, [απί ἵαπιεῃ Ῥγαθ- 

ες ΠαΙΙΤαΠΙ, ϱ Πατ εί αἀνεπίκηίο αε[αίο ΠΙοτΡοθ {Γοτθ 

Ργαεθ]οϊε, {ερτες αοιίαδ, οριλ(λα]πι]ας, ἆἀγ[οηιετῖαθ. (αι- 

[απ νετο θα Ρο[ί ἴαΐοπα Ρναεάἰοίαπα [αίααι Πι]αδοεπιοςἱ 

εχιιρεγεηῖ πηοτΡί, 1ρίε εκρ]οιῖ 1Π Ί1ργο 4θ οὔτε, Ἰοοίβ 

εἰ αᾳιῖδ. Θἱο αιίεπι {ο μαβοί Ιεχίμς: ᾖ[ επι φμῖάενι 

[ίεεα εἰ αφμϊ]οπία, φεΥ αμίεπι ρἱμυίμπι εἰ αμ[γίπωπα ᾗμεγῖε, 

αε[αίεπι ᾖ[εθγίδις αδιωπάατε εἰ ορ]]αϊπιίας εἰ ἀγ/επιετίας 

οδοτἰγὶ πέοε[]ε εἰ. Όιωπι επἰπι νεγπὶς ἰπιῤγίδις εἳ αι[έγο 

ππαάε[αεια εἰ Ἰμπιεείαία ἴεγγα, αε[ξαεὶς ἄεγερεπιε αε[ίιως 

ἴπεεγρεπεγῖε, ἐπ α ἴεΤγα ρεγπιαᾶε[οεπῖε εἰ οαἰϊάα, ἔμπι α 
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καὶ θερμῆς καὶ ὑπὸ τοῦ ἡἠλίου καἰθντος, τῶν τὲ κοιλιών 

[100 Ἴ μὴ συνεστηκυιῶν τοῖς ανθρώποις, μήτε τοῦ έγκε- 

Φάλου ἀνεξιραμμένου. οὐ. γὰρ οἷόν τὲ τοῦ ἠρος τοιούτου 
ἐόντος μὴ συντήκέσθαι τὸ σώμα καὶ τὴν σάρκα, ὥστε τοὺς 

πυρετοὺς συνεμπίπτειν ὀξυιάτους τοῖσιν ἅπασιε, μάλιστα δὲ 

τοῖσι φλεγµατίαισι. τὰς δὲ δυσεντερία εὐκὸς γενέσθαι τῇ- 
σι }υναιξὶ καὶ τοῖσιν ἀνδράσι τοῖσιν ἐγροτέροισιν. ταῦτα 

μὲν οὖν ὁ /πποκρατης εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τό- 

πων καὶ ἀέρων. ἡμεῖς δὲ ἐπὶ πλέον ἐξειργασάμεθα τὰν λό- 

γον αὐτοῦ καὶ πρὠτόν γε διὰ τί µήτ ἐν αὐτῷ τῷ. χειμώνο 

µήτ ἐν τῷ ἦρι κατὰ τὴν τοιαύτην κατάστασιν ἐπιδημεῖν 

Φήσι νοσήµαια. καίτοι γε ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν 

φατ αὐτὴν τὴν βεβλαμμένην ὥραν, ἐν Λρανῶνι λέγων γενέ- 

σθαι τοὺς ἄνθρακας. ἔχει ὃ ἡ ῥῆσις οὕτως ἄνθρακες ἐν 

Αρανῶνι Θερινοὶ, ὧεν ἓν παύμασιν ὕδατι λάβρῳ δι ὅλου, 

ἐγίνοντο δὲ μᾶλλον νύτῳ. ὃῆλον τοίνυν ἐξ ὧν εἶπε καὶ ᾗ 
αἰτία τοῦ κατὰ τὸ ΦΘέρος ἐν Ἀρανώνι γενέσθαι τοὺς ἄν- 

Όρακας οὐ γὰρ ἐπὶ βραχὺ µετέστη τῆς κατὰ φύσιν κρά- 

{ 

/[οἱε αἆμγεπίιε βεπαϊιαγὶ αγάογεπι πεσε[]ε ε[ξ, Ποππίπιπη μγο- 

Ῥίεγεα Ἰιεφµε εοπαπιίδιως, [εὰ. ροιῖµς ἰαπαείὶς νυεπιγίδις, 

πεφιμε τε[εεαιο «οεγεύτο. νεφιέ επῖπι [ιετὶ γοίε[,. φμῖη 

αδὶ νετ ε]μκποβί ρταεεε[[ὲ, «οτρις εἰ «αγο οοἰ(ἱφμε[ιαπε, 

Απιιίφιιε (μπι οπηπίδις αεμεί[πιαο [εὔτεο, Επ ππαπίπιε ρῖ- 

Γµιέο[ις ενεπίαπε. {ήω[εγίδιμς νετο ρατ εξ, ἀγ[επιεγίας 

ᾖετὶ εἰ υἰτίς παϊµγα Πμπααἰοτίδως,  Ἠαεο ἴηπ Ηβγο ἆε αξτε, 

]οεῖς οἱ αφ πῖ5 Ῥτοιι]ί Ηιρροσγαϊοδ. Ίο νεχγο ἸΙαΐίας ε]ας 

ΟΓΑΙΙΟΠΕΙΗ εκρἰαπαβΙΠ]Ηδ, 8ο ΡΤΙΠΟ π]άεπι ΠΠΠΙΟΡΓΘΗΙ 

ηεφιο 1ρ[α ᾽μίθπαα, Ώθ(ε νεγε Ρε ε]ασπιοάί Παἰάπι ΠΙΟΓ-- 

Ῥορ να]σας αἀοτῖτί ἀῑκετίί, αμαπιν]δ [εοαπάο ερίἀεπη]οτιία 

αρία Ἰαεί[α ἰεπιρε[ίαία «πταποπε οατριησα]ο οτίος {Η[Πα 

Ῥτοάιάετ!. Ὀίο ααίεπι [ε μαρεί επ ἀῑσίιῖο: Όταποπε 8η- 

{μγασες αεβἰνί: υβίφαε Ῥρετ αε[ίᾳ Ίπηρτο Ίαγσο ρΡ]περαῖ 

Ίᾳπε αμ[ίγο πιαρῖς Περαπί, βΡαϊεῖ Ιβιίατ εκ ε]α ἀῑοιῖς 

εἰἶαπα εαυ[α, οι Όσαποηε Ρε αε[ίαίεπι {αοῖ Επί οαγρπ-- 

ου], οι επΙπ ραΓιιΏ παἰηταἰο (επιρεταπιεηίΗπῃ ΠίαΥ6-- 

Οορ 
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σεως, αλλ εἰς τοιαὐτήν κατάστασιν ἦκον, ἐν ᾖ σήπέται ὁᾳ- 

δίως, ὅσα σήπεσθαι φύσιν ἔχει" ἱκαναὶ μὲν γὰρ ὑγρότητες 

ἄμετρου 7ενηθεῖσαι σήπευν, ὥσπερ αὐτὸς ἐρεῖ. νοσήματα 
δὲ ἐν μὲν ταῖς ἐπομβρίαις ὡς τὰ πολλὰ γίνεεαν πυρετοί γε 

μακροὶ καὶ κοιλίής 'ῥύσιες καὶ σηπεδόὀνες ἔτι δὲ μᾶλλον 

αὐτῶν αἳ Θερμότητες. ἐδ ταυτὸν ὃ᾽ αἀμφοῖν ἀφικομένων 

οὕτως ἰσχυρῶν τὲ καὶ αμέτρων ὡς ἐν Αρανῶνυ. δευτέραν 

ὥραν οὐκ ἀναμένευ τὸ σῶμαν, φΏάνον ἐν αὐτῇ τῇ πρώτη 

μέγιστα βλάπτεσθαι. κατὼ δὲ τὸν αὐχμηρὸν καὶ βόφειον 
χειμώνα λυπηθείῃ μὲν ἄν τυ τὰ σώματα τοιοῦτον, οἷον 

αὐτὸς εἶπε': ἢν δὲ βόρειον ᾖ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλίαι σκλη- 

ραἱ, δυσουρίαυ φρικώδεες, ὀδύναν πλευρῶν, στηθέων' οὐ μὴν 

ἀξιόλογόν γε τὸ νόσημα συστήσεταυ, πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις 

καὶ αἱ Σηρότεραι τῶν καταστάσεων ὑγιέινότεραι. τὸ γὰρ 

ὕλον, φησὶν, οἱ αὐχμοὶ τῶν ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότερου 
καὶ ἧττον Θανατώδεες. ὃ δὲ χειμὼν ὁ βόρειος καὶ αὐχμη- 
ρὸς λυπήσει μὲν ὀρθοσιάδην τοὺς ἀνθρώπους εἰς βῆχάς 

τα, Γεἆ αἆ ἴα]επι [αίαπι ρεγγεπεταί, Ῥευ απεπι {αοῖ]α 

Ρυίτεπῖ απαθεμή(ε πια Γ1ΓαΤη ΡιίγεὰΙπῖ ορποχῖααι Γογῖαη-- 

{ατ, Ῥο[απί επῖπ Ἠπηάϊίαίες  Ρταείες πιοᾶάµπι αποῖαθ 

Ριϊγείασεχα, αιιεπιαάπιοάια Τρίο ἀῑοίατας εβ. Αί πποτβΙ 

ῬΡ]ανίος Γεπιρογ]ριις ΡΙεχάσι(ιο παπι, Περγες Ἴοηρας;, αἰνι 

Πιχιας εί ριίγοεάίπεςι {[εά 19 1ρ[6 ΕΙαΠΙΠΙΙΠΙ πιασίς οπ]ο-- 

τ6ν. Απιρῤηριβναγο Ἱπ 1ά6π οοποιγγε!ῖρις εἳ αἱ Οταποπθ 

νε]επιεηῖρι αο Ἱπποετα[ί6 α]ίεγαπι Γεπρε[ίαίεπι οοΓρΙ5 

ΏοΠ εχ[ρεοίαί, αππια 1 Ίρ[α ΡΓίογο ΠπαΧΙΠιε Ἰαεάί απεαῖ, 

Ῥει Ἰϊεπιεπι Ύοχο [οσαπι 6ἱ αηιἴ]οπίαπη ΟΟΥΡΟΓΑ 15 ΠΠΟ]ε-- 

Π116 α[Ποϊαπίασγ, πας Τρίο Ργίας ΐ νοτρῖ ρτοίαμ: «4 

[ αφμϊ]οπία ἐεπιρείας [μογῖε, [ες [αιείμπι α[ρεγίαες, 

αἰυὶ ἄμγαε, ἀγ[ιωίαε, ΠΟΥΓΟΤΕΣ, ἰαίεγιπαι εἰ ρεοξογῖς ἀοῖο-- 

γες οδοτἰµπίμγ. ΊΝοΠ Τἴ4πιεα πιοτρας εΠαία ἀϊΐσηας οοπίγα-- 

Ἱείαγς παπα οἱ α1οαιῖ [οοῖογθ» {επιρε[ίαίος Γαπί [α]αβγίοχθβ 

πΙΙΠ ΙΡ Ιεία[εδ: ἴν πένεγ{µτα είπα, ἀῑκΙί, [οείογες (επα- 

Ῥε[έαιες ρἰωυϊο[ς ε[}ε [αἰμθγίογες ππίπμεφμε ἰειαίε. ΗΙεπαδ 

Ιίαφιο αημ]οπία΄ οἱ [σοα Ἰποπιίπεν αιϊάθπι χεοία [χαοίυτα 
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τὲ καὶ γαστρὸς ἐποχὴν καὶ δυσουρίαν καὶ τας ὀδύνας τῶν 

κατὼ τὸν θώρακα χωρίων οὐ μὴν πυρετοὺς ἢ δυσεντερίας 
ἢ τοιοῦτόν τι ἐργάσεται. τί δή ποτ οὖν οὐδὲ κατὰ τὸ 
ἔαρ ἐπομβρόν τε καὶ νότιον γενόμένον ἐπιδημή- (2565) σευ 
νοσήματα; ὅτι προἰπῆρχεν ὁ Χειμων ἱκανώς ψυχρός τὲ 
καὶ ξηρύς. εἰρήκει ὃ᾽ αὐτὸς, οὐχ ἁπλῶς χρὴ σκοπεῖσθαι 
τὰς ἐνεστωσας καταστάσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ οἵων εἰς οἷα 

εἶσιν αἱ μεταβολαὶ προσἐπισκοπεῖσθαι. προεξηρασμένον 
οὖν τὸ σῶμα κατὰ τὸν χειιώνα γινόμενον αὐχμηρὸν καὶ 

βόρειον, οὐ µόνον οὐδὲν πείσεται τοῖς ὄμῆβροις τοῖς ἠρινοῖς, 

αλλα τι καὶ προσωφεληθήσεται µέχρι τιγὸς εἰς κατὰ φύσιν 

ἐπανερχόμενον συμμετρίαν' εἰ ὃ ὅλον τὸ ἔαρ ὑγρὸν γενηθῆ, 

πρὸς τὴν ἑἐναντίαν αἀχθήσεται τὸ σώμα κατάστασιν τῆς 

ἔμπροσθεν ὑπαρχούσης αὐτῷ τῆς ξηρᾶς, ὑπερβαῖνον τὴν ἐν 

τῷ µέσῳ συμμετρία», ὧσθ ἔταιμον αυτὸ πρὸς, βλάβην δια- 

δέξεται τὸ θέρος, ἔτν τῆς γῆς ὑγρᾶς αοὔσῃς, καὶ διὰ τοῖ- 

το πνῖγος ἐργαζομένης, ἅτε μήτε τῶν ἐτησίων ἤδη πνεῖν 

δυναμένων. ὕστέρον γὰρ ἐκεῖνου καὶ μετὰ κύνα πεφύκα- 

ἁοπαίος, ἴπ[πρπς, αἰνί τεἰεπίῖοπα, ἆἁγ[ατία Ῥαγιαπιαπε 

Ἰλογαοϊοαταπι ἀο]οτῖρις νεχαρῖῖ, ἨΠοΠπ ἴαπςοπ {εργο αιίΐ 

ἀγ[επίετίας απὶ ο ιᾷ ε]ιδπιοᾶί ε[εοίιτα ε[ι, Ὀεὰά οι πθ 

γετε αιϊάεπι Ῥ]ανίο[ο αἴφιο ατα] 1π να]σας πιοτρῖ ρτα[- 

[απίιαν Ομῖα ΡιαεσείΠ Ἰ1εΠ15 γεμειπεπίεγ {π]ριάα οἱ [ῄοσᾶ. 

Τρία νετο ἀἰχεταί πο Ππρ[οῖίει ργαε[εηίε οοπ[ΙΜμ{1οΠ68 

[ρεοίαπάας ε[ε, [εὰ εἰἶαπι εκ αἱριας ἵπ ᾳµαδ Παπί πηία- 

119Π65. (οτρις 1ίαπε ῬγίΠ5 Ρος ΠΙεΠιεΠ Ποσαπα αἱ αηπ- 

Ίοηίαπι τεβοσαἰαΓ, ΠΟΠ Πποίο ΠΙΜΙ]Ι εκ νεγηῖ ΙΠΙΡΥΙΡΙΗΦ 

ραΏείασ [εά ποπη] αἆ παίατα]ετα ᾳπαάαπιίεητις τεάΊεπβ 

οΟΠΙΠΙΟΔΕΥΑΙΙΟΠΕΠΙ ]αναρίαγ. 91 Υετο ἰοίπα Ύε Μπ ζ ΙΓ 

{ιογῖί αἆ οοΏΙγαΤΙΑΠΑ Ῥτιοχϊ, Έ114ε 1ρΠ Ώεσα εταῖ, οοΠΠΙ- 

ἐπίίοπεπι ἀποσίιχ οοσρίδ, 1ΙΠ ὨΙεᾷΙο Ρροβίαπι Γγπιπιεἰγίατα 

εχοεἀεπ». Όωατε Ῥαταίαπι ἀρίαπι α Ἰαε[Ποπεπι αε[ίᾳ5 εχεῖ- 

Ρίεί, ἴοντα αἆμιο Πμπιεσίαία εχἰ[επίο αἴηιο οὗ 14 [πῇο- 

οαηίεπι αε[ίαπι ε[ῃοιεηία, εἴε[ιῖ Ἠππίχγαπι Ίαπ Πατο π]- 

Ἠ]πιθ [οἱ 15. Ίαπι 1 Ῥοβεα οἱ ρο[ί «αΠεΠι Ῥτο οομ/[ηαίιι- 

ἀῑπο Ώατο Ιπορίμηί, Όιατο ἰοίμπα Π]]αά {επιρας πιεάίωπι 
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[101 1. σιν ἄρχεσθαν, ὥστε ὃ μεταξὶ. χρόνος ἅπας ἕξευ 
τούς τε πυρετοὺς ὀξεῖο. διά τε τὴν ὑγρότητα καὶ Θερ- 

µότήητα σηποµένων τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν καὶ τὼς ὀφθαλ- 

µίας καὶ τὰς δυσενιερίας, κατά γὲ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν 

δυναµένων βλάπτεσθαι μορίων. ἄλλα γὰρ ἄλλων μᾶλλον 

εὐπαθῆ τὲ ἐστι καὶ δυσπαθῆ κατὰ τὰς κράσεις τῶν σωµά- 

των. αἳ μὲν γὰρ ὀφθαλμίαυ σχεδὸν ἅπαντας ἐνοχλοῦσο 
πληρουμένης τῆς κεφαλῆς, πλήν εἴ τινες ἰσχυροὶ πάνυ τοῖς 

ὀφθαλμοῖς εἶεν.  δυσεντερίαι δ᾽, ὡς αὐτὸς εἴρηκε, τοῖς 

ὑγρας ἔχουσι τὰς φὐσεις καὶ ταῖς γυναιδὶν, ὑγρότεραι γάρ 
εἶσιν αὗταυ τῶν ἀνδρῶν. εἴπερ οὖν ὕλην τὴν κατάστασιν 

ὡς σήπουσαν ἡμῶν τὰ σώματα µἐμφύμεθα, πρόδηλον ὅτο 
μᾶλλον ἡ σηπεδὼν ἐν τοῖς ὑγροῖς ἔσται σώμασιν. αὐτὸ γὰρ 

δὴ τοῦτ ἐστι τὸ σηπόµενον ἐν τοῖς σώμασιν ὑγρὸν, ὡς ὕλη 

τις ἐπὸ δυνάμεως τῆς Θερμότητος. ἡ ὃ᾽ ὑγρότης ἡ τοῦ 

περιέχοντος ὅτι κωλύει ξηραίνεσθαν τὴν ἐν τῷ σώματυ 

περιουσίαν τῶν ὑγρῶν, κατὰ τοῦτο συντελε τῇ σηπούση 
δυνάμει. ΦΘαυμαστὸν οὖν οὐδὲν ἐν ταῖς τοιαύταις καταστά- 

{1εΏτες ἨαΡεΡ]ί αοπίας Ρρτορίος οααἰίαίεπι εἴ Παπ ταίεπα 

Ἠυπιοτίρας 1π οΟΥΡοΟΤτε ραἰγε[οεεπΗρας; ορμ{]λαμηίας 4πσφπε 

εἰ ἀγ[επ[ετία8΄ ρτο ραγίαια {[αοῖ]ε Ἰαείοπεπι απ] τεπῖαα 

αριιάἶπο,  Αἰῖας Παπ αἱ Ρρτο οοΓρογαπι ἴεπιρεγα- 

πιεί α ῬΡαἴεπαιιπα [αο]ῖοτος ααἲ ἀπΠΙοΙΙΙογες Γαπτ, ΊἈΝαπι 

ορμίΓα]πιῖας Ῥγορο ΟΙΠΠΕΡ ἹΙΠ[ο[ίαπΕ τερ]είῖο σαρῖίε, ΠΠ 

(μας οοα]Ι [απ ῬΡγαενα]ιάὶ.  Ὀγ[εηίογίαο γετο, αἱ Τρία 

ἀῑκίι, παίαγα Παπι]ἆα ργαθάΙίο ο πηπ]ίεγες, Ἰαα [Πᾳἱάεπα 

νιτῖ Παπ Παπιϊάίογθ, οί Ιδίαγ ἰοίαπι οοπβΙ(αίοπεπι 

{απφπαπι ποβτα ραίγε[αοἰεηίεια οοΓροἵα 4αΠΙΠαπΊΙ6, οοΠ/[ίαί 

Ρυϊγείπεπι Ἠαπηϊά1ς οογρογίβα5 πιασῖ5 οΡοΓΙΙΧΑΠΙ. Εηίπι- 

Υεχο αὐσά ποβυῖ ἵπ οοτγρονίρας ρι!γε[οιίς Παπάαπα, 1 

ἔρ[απα ἵασφμαπι παϊετία αιαεάαπα ο νί οα]ογῖ ραγία, 

Απιρίεπιϊς νογο Ἰιπι]θ]ία αιοά Ἰάπιοχς 1Π οσγροτα 

τεζιπζαηίες ἀε[οσατί Ρτομίρεαί, Ῥτορίετεα υἷπι ῥρι- 

(γε[αὐἹεηίεπα αἀ]αναί. ἍἸαφιε πλ] πιῖταπα ἰαρις σο- 
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σεσε μᾶλλον ῥλάπτεσθαυ τὰς ὑγροτέρας φύσὲις. ὅδια τουτο 

καὶ τοὺς πυρετοὺς ἔφη τοῖς φλεγματωδέσι μᾶλλον γίνεσθαν" 
καὶ γὰρ καὶ τούτους ὑγροτέρους ἀναγκαῖον εἶναι. µένοισης 

Σ 3 » ο / « / μὲν οὖν ἐν τῷ σώµατυ τῆς σηπεδὀνος οἱ πυρετοὶ γίνονταν, 

κἐνουµένης δὲ διὰ τῆς γαστρὺς αἳ δυσεντερία, καὶ ταῦτ' 
», ” ’ Ε.. ᾽ ’ 3 
έσται σοε ὃν Όλου τοῦ Θέρους, ἐαν μὴ μἐταβολη τις περι 

κυνὸς ἐπιτολὴν γένηται, περὶ ἧς αὐτὸς ἐν τῷ περὶ ὑδάτων 

καὶ τόπων καὶ ἀέρων ἐφεξῆς τῇ γεγραμμένη μικρὸν ἔμπρο- 

σθεν ῥήσει διῆλθεν, ἧς ἐστι τελευτή. τὰς δὲ δυσεντερίας 
α.. 3 ” - 3 ας - 

εἰκος γἰνεσθαι ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς ανδρασι τοις ὑγροτέ- 
, .. ’ Ἀ 

ροις. τούτοις γὼρ συνάπτων ἐφεξῆς γθάφει, καὶ ἣν μὲν ἐπι- 
’ ΔΝ 3 ’ Δ 3 , 

γένηται περὶ κυνὸς ἐπιτολὴν ὕδωρ καὶ χειμων, ἐτησίαι πνευ- 

ουσιν, ἐλπὶς παύσεσθαι καὶ τὸ µετόπωρον ὑγιεινὸν γενέσθαι) 
εἰ δὲ μὴ, κίνδυνος Θανάτου γενέσθαι τοῖς παιδίοις καὶ ταῖς 

γυναιξὶν, ἥκιστα δὲ τοῖσι πρεσβυτέροισι, τοὺς δὲ παραγὲ- 

νοµένους εἰς τεταρταῖον ἀποτελευτᾷν καὶ αὐτὸν τὲταρταϊῖον 
3 ο 3 αν 4 Π ’ 3 ’ 3 - 

εἰς ὕδρωπα. αλλα περὶ μὲν τούτων ὧν προσέθηκὲν ἓν τῷ 
0) ’ ες ο 3 3 -” 3 

περὶ αέρων καὶ τόπων καὶ ἑδάτων, ὅταν τὰ εἰς ἐκεινο το 

ΠπιαΠοπῖρας παίηγας ηπιῖάίοχος πηασί5 Ι4εᾷϊ οἳ Ργορίεγεα 

{εμγος ΡΙιίίο[ῖς πιασῖ οβοπίτὶ; 1 Πααίάεπι πεοε[ατίο [απ 

Ἠιπι]άίογες. Μαπεπίο Ἰσίίατ Ρρμϊτεάῖηπε 1π οοΓροτε βαπῖ 

{εΏγεβ; {ΠΠ νετο θὰ ϱεγ αἰναπ ναοπείας, ἀγ[επίεγίαθ, Αἱ- 

απς Ίαεο Ρεν ἰοίαπι αοῃαίοπι αἀετιπῖ, ΠΠ οἶτσα ομῖ5 

ογίαπι α]ία Παϊ πιπία[ο, ἆθ οἷα 1ρίε ἵπ Ἠῦτο ἆε αὔτε, 

Ἰοείς εἰ αηαῖς εσῖῖ; Ρο[β Γεπίεπίῖαπι Ραπ]ο απίο ἀείποερθ 

Γοτιρίαπι, ειι]ὰ5 Ίαεο {ας εἰαμία]α. Ὀν[επίετίας απίεπι 

πια]]εγίρις ρας εβ αοοϊἀἆετο εἰ ν]γῖ Ἠαπ]άϊοτίρης. ἨΗϊφ 

επίπι [ηῬ[εφπεπίεπι {οχίπι οοπηθείεπς [οη]Ρῖί: εε φμίάεπι 

{ εἶγεα οα]ίς ΟΥΕΜΠΙ /μρετνεπετίε αφµα εἰ Πϊδεγπα 1επιμε- 

[ίας εἰ εἴε[ιαε Πανετίπε, /ρες ε[ὲ οε[]μτος πιογθος εἰ αι ι-- 

πμπι ᾗογε [αἰμὂγεπας αἰἰοφμὶ ππογεῖς ρετίοµίωπα Ῥμεγί ἴπι- 

παῖμεῖ ει πππἰἱεγῖδις, ππἰπῖηε υεγο [επίδις εἰ πε ϱμῖ ενα[ε- 

τπὲ, ἴπ οµατίαπαπι ἀεειάαε εἰ ἔρ[α φμαγίαπα ἵι Πγάτο-- 

Ῥεπα (εγπαἰπειμγ. Ὑεταπι ἆε 15 ᾳυαε αἀ]εοῖῖ ἵπ ντο 4ε 

αὖτε, ]οοῖ 6ἰ αηαῖθ, απαπα εμπα Ἠργαπι ἱπίδχριεἰαβίπιΙ, 



οθή ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ 4Φ0ΡΙΣΙΙΟΙ 
Εὰ. Οἶνασε, ΤΧ. [101.] Κὰ. Βα[, Ῥ. (565.) 
βιβλίον ἐξηγησώμεθα, διασκεψόµεδα, περὶ δὲ τῶν κατὰ 
τὸν προγεγραμμένον ἀφορισμὸν αὐτάρκως εἴρηται, πλὴν 
μιᾶς λέξεως. τῆς ἐξ ἀνάγκης, ἣν οὐ μόνον ἓν τοῖς ἀφορι- 

σμοῖς προσέθηκεν, αλλὼ καν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τόπων 

καὶ αέρων ἐνδεικνύμενος ὅτι τῇ φύσει τοῦ πράγματος πὲ- 
πιστευκῶς, οὐ τηρήσευ τινὶ γράφει ταῦτα. ποσάκις οὖν εἰ-- 

κὀᾳ ἐστιν ἑωρακέναι τοιαύτην αὐτὸν πατάστασιν ἢ ἓν πό- 

σοις χωρίοις, ἄρά γε δὶς ἢ τρὶς ἔσταυ ἢ τετράκις, αλλ οὐδ' 
εἰ πλεονάκιο εἴπης, δυνατὸν ἐστιν ἤδη εἰπεῖν ὅτι δι παν- 

τὺὸς οὕτως ἔσται, καθάπερ οὐδ᾽ εἰ κεκαθαρµένους ὑπὸ 
φαρμάκου τινὺς ἴδηῃς ἀνθρώπους στ ἢ ὅ' δυνήση διατετα-- 

γµένως εἰπεῖν, ὅτι πάντες οἳ μετὸ ταῦτα ἐξ ανάγκης κα- 

Θαρθήσονται. δῆλον οὖν ἐστιν ὅτυ τῇ φύσευ τοῦ πράγµα- 

τος ὁ ᾿/πποκράτης ἑπόμενος οὐ τηρήσευ τινὶ προσέγραψὲν 

εἰπὼν, ἀνάγκη τοῦ θέρους πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ ὀφθαλμίας 

καὶ δυσεντἑρίας γίνεσθαυ. 

αοουγα(ῖας ἱ[οερίαΒΙΠΊαδ. Ὦο 15 νοτο ᾳπαθ ἴπ Ῥγαε[οπ{ϊ 

ΑΡΠΟΤΙ[Πιο ορροπιπίας, [αφ ἀῑοίαπι ε[ὶ εχοερία ἀῑοίίοπο, 

πεσε[]ε, 4ααπὰ Ἠοᾳ {οἱαπα 1 αρ]ογ][πηῖς αρρο[αἴξ, [εά εἰῖαπα 

ἵπ Ἰργο ἆε αὔτε, |οοῖ εἰ αθμἱδ, Ρος εαπι Ιπάίσαπθ ηιοά 

χεὶ παίηγα Ῥετγ[ια[Ηδ, Ποη αἰίαπα οῦ[εγγαίϊοημο Ίπεο Πες 

Ρτοςίά1ί. Οποίίες Ιδίίαν ραν ε[[εί ἀρίαπι γἱάε {α]επι 

οομ/[Π(Π{1οπεπα γεὶ αμοί 1π Ἰουῖδ, ΠΙΠΙ Ρἱ5 ἴεχνε ᾳαίεχγε 2 

Δί πεηπο { νΙοῖ[ε πιπ]οιῖε ἀῑκοτϊ, Ίαπ ρο[μπας Πα 

Γεπιρον {ογο ῥρτοπιπΠοίαγε; ϱμεπιαάπιοάμπα Ἠε(αε { πιεῖ-- 

οἀπιεπίο αἰίᾳπο νιάετί [εκ απί [ερίεπι ΠΟΠΙΙΠ65 Ῥιαγραίος 

ἀΐοετο οετίἰο ΡροίεΓῖθ ΟΠΙΠ6ΕΘ Ροβ]αο Ποπιῖπες οκ πεοε[ῃιαϊθ 

Ῥιιγραπἆοθ ε[[θ, Όιατε Ρτο ππαπΙ{ε[ο τεΙπααἰίασ ᾳαοά 

γεῖ παίηγαπα Ηἱρροοχαίθο, Ποπ αἴηίπαπα οΡ[εγναΙοπειη {[6-- 

ααπίας Ἠῖ5 νετρῖς Γοτιρ[εσίῖ, πεοε[[ε ε[ὶ-αε[ίαῖο {εῦγες αοιι- 
ἴᾳ5 οἱ ορίμα]πιῖας εἰ ἀγ[επίενία οβρογ]σί. 



Κάι ΓΑ4ΠΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΗΙ. σος 
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ιβ. 

Γ10»] Ἐν δὲ νότιο ὃ χειμὼν καὶ ἔπομβρος καὶ εὔδιος 
γένηταε, τὸ δὲ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖ- 

κὲς ἦσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ ἐκ πάσης προφάσιος ἐκ- 

τιτρὠσκουσιν. αἳ ὃ᾽ ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ νοσώδεα 
τὰ παιδία τἰκτουσιν, ὥστε 3) παραυτίκα ἀπόλλυσθαι 3 

λεπτὰ καὶ νοσώδεα ὁῆν ἐόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοισι δυσεντὲ- 
θίαι καὶ ὀφθαλμίαι ξηραὶ γίνονται, τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισο 
κατάρθῥου συντόμως απολλύντες. 

” ε ” ” » 4 Π . 
Ἔμπαλιν 3 κρᾶσις ἔχει ταις κατὰ τον πρὀτερον ἄφο- 

Ξ νν . «/ - , 

ϱισμὸν εἰρημέναις ὧραις δύο πρὸς τὼς νῦν λεγυμένας. οἷος 

μὲν γὰρ πρὀτερος ὁ Χειμων ἐν ἐκείνῳ, τοιοῦτον νῦν ἐστυ 
τὸ ἔαρ, ὁποῖον δὲ τὸ έαρ ἐν ἐκείνω, τοιοῦτον νῦν ἐστιν ὃ 
Χειμών. ὅτι μὲν οὖν ἐπ ἐκείνων οὐκ ἣν ἀναγκαῖον ἐν τῷ 
π ’ 3 ” ἳ υ ς αλ: 3 , 4 ῃ 
6ου νόσους ἐπιδημῆσαι σφοδρας αυταρκως ἐδείχθη. κνυνὶ δὲ 

ὅτι τοῦ χειμῶνος μὲν ὑγροῦ καὶ Θερμοῦ γινομένου, τοῦ δ᾽ 
κά .“ κ. ” - υ. - Δ 

3Ἴρος ξηροῦὺ καὶ ψυχροῦ, νοσεῖν ἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς ἆν- 

Ἡ ΧΙ. 

«4ι [ αιγα]ἰς Πιεπις εἲ Ρἰμυίο[α αο ἴερειπς Γκετ; Όεγ αἱι-- 

ἔεπι [εεμτα εἰ αφμϊοπίμπας ππιμίίεγες φμίάεπα οφμῖδμς αἆ 

νε ρατεμς ἰπιπηἶπει, επ Ομαεµπφιε εαµ[α αδογεωιὲ. 

Θμαε νεγο ρατίωπε, ἴἴα ἰπιδεεί[ίου ας πποΤύο[ος ἵπ[απιες 

εἀιπε, μι αμι σικαπη ργἵπιιεπα ἴπιεγεαπι αμ ἴειμες εἲ 

φαἰειμάϊχιατίὶ υἶναπιε. (ειεγὶς αμέεπι ππογἑαἰἰδις ἀγ/επιε- 

Τίαε εἰ ορἡι[αἰπιίαε αγίάαε οΟΓΙΜΠΙΜΥ 5 /επίογίδις νεγο 

εαιαγτἠῖ φμὶ Ὀγευὶ επεσαπῖο 

Ώπαταπι αππΠὶ {επιρεβαίαπι [αρεγίογτε αΡΠοτΙ[ΠΊο Ρτο- 

ἀῑίατυπα ἰεπιρεταίπτα αἆ ϱ86δ ᾳπαθ ἨΠπο εκρ]ἰοαπάαθ [αηέ 

{επιρε[ιαίες ν]οε Υεγ[α [ε Ἠαδρεί. Όια] επίπι εταί επι 

Ρτίης ἴπ Ί]]ο, ἴα]ῑα πΙπο Υεχ ε{ἰἰς απαὶε νετο εταί 1Π 1]]ο 

νες, {αἱ πμπο εχΙ[Ηί επ. ἍἹαφαε ἵπ 1118 πον {μῖ[ῇα 

πεοε[Παγῖαπι νεΓθ ΠΙΟΓΡΟΒ γεµεπιεπίεν ρτα([[αγὶ ααπάε ἆᾱἷ- 

οἵσπι ε[ι ΆἈππο απίεπι αιοά Ἠίεπιε Παπ]άα απίάεπι εἰ 

οα]]άα εχκ][επίαε, Ὑετο απίεπι {πριάο οεἳ {οσο πεοε[[αγίαπα 



5οβ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ Α4ΑΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

ἘΕὰά. Οµασι. ΙΧ. [109. 1 Εὰ, Βαῇ, γ. (255.) 
θρώπους ἐν αὐτῷ τῷ ἦρυ δευκτέον ἐστί. αἱ μὲν οὖν γυ- 

γαῖκες αἷς ἂν ὁ τόκος ᾖ πρὸς τὸ ἔαρ, ἐπὶ ταῖς τυχούσαις 

προφάσεσιν ἐκτιτρώκουσιν. ὑγρα γὰρ τῷ σώματα καὶ µα- 
λακὼ, ἁἀραιὰ γεγονότα κατὰ τὸν εὔδιον χειμῶνα, ῥᾳδίως 

εἰς τὸ βάδος αὐτῶν διαδίδωσι τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος ψύ- 

ἔιν, ὧσθ᾽ ὅσα τών παίδων ἤδη πολυχρὀνιον ἔθος ἔσχεν αέ- 

ρος ἀλέας, ταῦτα πληττόμενα σφοδρὠς ὑπὸ τοῦ κρύους εἰ- 

κότως ἁλίσκεται τὸ μὲν ἤδη νεκρὰ, τὰ ὃ᾽ ἀποθνήσκοντα 
κατ αὐτὺν τὸν τόκον. ἃ ὃ ἂν αὐτῶν ζῶντα τεχδῇ, τὴν 

εἰς τοὐναντίον ἐξαιφνίδιον οὐ φέροντα μεταβολὴν, ἤτοι διὰ 

πάχους αποθνήσκει ἢ λεπτα καὶ «νοσώδεα γινόμενα μόλις 

διαζῃ. τῶν ὃ᾽ ἄλλων τοῖς μέν φλεγματώδεσι καὶ ταῖς }υ- 

ναιξὲ δυσεντερίας φησὶ γίνεσθαι, φλέγματος ἀπὸ τῆς κὲ- 

φαλῆς εἰς τὴν γαστέρα καταρῥέοντος. εἰκὸς γὰρ δήπου τοῦτο 

πολὺ γεννᾶσθαυ κατὼ τὴν εἰθήμένην κατάστασιν " ἐν μιὲν 

τῷ κάν μη ξωήφης τῆς κεφαλῆς, ο ηνηα δὲ ἀθρόως 

ἐν ἀρχῇ τοῦ ἧρος, ἐπειδὴ φλεγματικὰ περιττώματα πέφυκε 

γεννᾷν ὁ ἐγκέφαλος, ὕταν ψυχθεὶς ἀδυνατεῖ κρατεῖν τς 

βί 1Ρρ[ο νετο Ἱοπιπες αερτοίατο ἀεμιοπβταίαπι εΠ. ἩΜα- 

Ίϊεγος Ιἰαφααθ αωἴρας ρανίας αἆ νετ ΠΙ, ᾳπαοµπφαε οσσᾶ- 

ῄοπε αὐοτιπηί, Όουροτα βΠᾳπ]άθπι ρε Ἠίεπιεπι ἱερεπίεπι 

Ἱαπιιάα εἰ πιο]]ῖα αἱ τατα [αοΐία ΙΠίτο Ἱία {αεῖο αἆ Ἱπί]-- 

πας α[αιιε [η] ρατίος απηρ]επῆς αξτῖ [τρις αἁπιιαηῖ, 

τί οά ]άμ ἰπ[απίος ἀἴπίπγπο ἴεππρογθ αξτῖ ἱεπροτί α[με- 

νογυπῖ, νεµεπιοπίευ ᾱ [πίσογτο ῥετου[ῃ, οπι Υαἰῖοπς 

α]άεια Ρεμς, Ἰαπη ΤΠ πἴογο ππογίαῖ ἀερτεμεπζαπίας, 11 

νθ6ιο πιοχ {Π Ρρατία Ιπίεγεαηί, ΘΟμί νετο εκ 1ρ[ς νὶνί 1π 

Ίποσπῃ Ρργοιετίηί περεπίίπαπι ἵπ οοπίνασίαα ΠπιπἰαΙῖοησΠι 

ἨΟΠ {εγεπίεθ νε] Ῥγενὶ Ροβ ἵεπιρογο πιογαπίασ νε] Γεηιες 

3ο ΠΙΟΥΡΟΠ [αοιϊ νὶκ ἵπ νὶία ρετάυταΠ!ί. Οειεσῖ γετο Ρί- 

(ωϊίο[ς αἱ πια]{ογίριι ἀγ[επίετίας εκ Ρἰπϊία α οπρίίο Ἰπ 

αΊναπῃ ἀε[ιεπίε οβοσ]γὶ ργοπιποίαί. Ππαπο επῖπι ἨΠΠΙΟΓΕΠΙ 

Ρατ εβι ἀῑοίο οοε]ῖ Γαία οορίο[απι Ρργουγεασί; Ρος 1επιεπα 

ααἶάεπι οαρῖίο τερ]είό; Ῥρεν νεγῖ ααἴεπΙ Ἱη]ία πγερεπίε 

τα[γ]ρεταίο; απαπἀοφυϊάεπι οεγεῦγαπι ΡΙΗΙο[α εχοτεπιεπία 

Ῥτοσγθατο οοπ/[ενίέ, (πμ τε[ρεταίαια αἰπιεηίαπα ΥΙΠ- 
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τροφῆς. ὑπάρχει δὲ καὶ τοῦτο τῇ τοῦ φλέγματος }γενέσει, 

τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ ψύξεως ἰσχυρᾶς γιγνύμενον οξὺ }ίγνεταν. 
τὸ ὃδ᾽ ὑπὸ θερµασίας πληροίσης τὴν κἐφαλὴν [103] ἅλυ- 

κὸν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ὃδιὸ βραχεῖαν ψύξιν ἤ τυ βραχὺ 
γλυκύτητος ἔχει ᾖ µηδεµίαν ἐναργῇ ποιότητα. τὸ τοίνυν 
ἐπὶ τῇ προκειμένη καταστάσει γενόμενον φλέγμα διὰ τὴν 

ἐν τῷ χειμῶνι θερμασίαν ἀἁλυκὸν ἔστιαι καὶ κατὰ τοῦτο μµά- 
λιστα γεννήσει δυσεντερίας, ὅταν ἐν (3566) χρύὀνῳ πλείονυ 
Φάκνον καὶ ξύον κακώση τὸ ἔντερον. ἅτε γὰρ διὰ τὴν γλί- 

σχρύτητα κατὰ τὴν διέξόδον ἐν τοῖς ἐντέροις ἰσχόμενόν τὰ 

καὶ ῥβραδῦνον, ἄεί τὲ ῥπτον αὐτὸ διὰ τὴν ποιότητα τὴν 

δυσεντερίαν ἐργάδεται. τοῖς μέντοι φύσει Θερμοῖς καὶ χο- 

λώδεσιν αὐτός φήσιν ὀφθαλμίας γίνεσθαι ξηράς. οὕτω δ᾽ 

ὀνομάδευ τὰς ἄνευ ῥεύματος. εἰκὸς δὲ δήπου ταῖς θερμαῖς 

καὶ ξηραῖς φὐσέσιν ἐν Σηρᾷ καὶ ψυχϱᾷ καταστάσει διαδεξα- 
µένη Θερμὴν καὶ ὑγρὰν τοιαύτας γἰνεσθαι τὰς ὀφθαλμίας. 

1 μὲν γὼρ κεφαλὴ πἐεπλήρωταυ πρὀσθεν τῇ θερμῆ καὶ ὑγρᾷ 
καταστάσεε, τὸ δὲ κρύος ἐπιγινόμενον, ὥσπερ χείρ τις ἔξω- 

οεΓ6 ἂο «Ο4ΊεΙΘ ΠΟΠ Ρροἰε[Π. Τά απίεπι εἰ ρ](μῖίαε Ρεπετα- 

1ἱοπί αοσεαῖῖ, πῖ ᾳπαε α νεμεπιεπΙ {[Πριάίαίε Πε, ατίάα 

εναάαί; αάε Υετο α ποτ σαριῖ τερ]επίε [α][α, αάεπι- 

πἀπιοάμπι εἰ αἴιαε οϐ εχίσααπι Πἱ Γ[Πρίάίαίεπι νε] ραισαπι 

ἀμ]οεάίπεπι νεὶ ππ]]απ πμηππ]{ε[ίαπι αιαλαίεπι Ἠαρεαί. 

Οπαε Ἱσιίατ οὗ ῥρταε[επίεπι αδγῖς Παϊίαπι ριαία Γα1ἱ ΡΓο- 

Ρίες Ἠεπιῖς «αἱογεπι [α][α ετῖ, εἲἴ Ίο ΤαίΙοΠς ΠιαχΙΠιθ 

ἀγ[εηιεγίαν ϱεπεγαρ1ῖ, αααπα Ἰοηςίογί {επιροτε πιοτάεης εί 

χαάεῃς Ιπίε[ παπα οβ]αε[εγ. ΊἈΝαπι εἰ 4 παπι Ρρτορίες 1εῃ-- 

ἴογεπι ἵπ ἱταπβία ΙΠίεβΙΠΙ5 Παετεαί εἳ ΙΠΙΠΙΟΓΕΙΙΥ, Γ6πι- 

Ῥεταιε [μα παλ ίαίο ἀρία Ἰαοίεί απο ἀεῑεταί, ἀγ[επίεγῖαπα 

ε[Ώεῖε, Ναϊΐιτα νετο οπ]]ᾷἱς αο Ῥ]]]ο[ις ἀῑοιί 1ρίε Ηιρρο- 

οταίες οΡρ][]να]πη]ας [οσα αοεῖάςενε. ὠ]ο 4ΠἴεΠΙι ϱᾶδ αρρε]- 

Ἰας 4παε οἴίτα Πιικίοπειπι οδογ]ιπίαν.  ζαάῖ βαπ]άειπ απο 

Πεεῖς παϊαγῖ Πεοο πο {γ]σίάο Ββαΐπ οα]ἰάαπαι εἰ Ἠαπιά ατα 

εχείρἰεπίε ορΗμ{Πα]πιῖας Πεγῖ τα[]οηϊ οοπ[επίαπεμπι ε[Π, (ὰ- 

Ραῖ επἶπι Ρας οα]]ᾶο 4ο Ἠαπιίάο βΠαία τερ]είαια ες; Ει- 

δᾳ5 απίεια Γαρετγεπίεης, νε]ηῖ παπα απαάαπι εχίεγ]η5 



, 
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Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [103.] Ἐά. Βα[, . (956.) 

Όεν λαβοῦσα καὶ θλίψασα, καθάπερ τινὰ σπὀγγον τὸν ἐγκε- 

Φαλον ἐκθλίβει τὴν κατ αὐτὸν ὑγρότητα. φερομένη ὃ᾽ αὔ- 

τη ἄλλοτε πρὸς ἄλλον τόπον τών εὐπαθῶν πλείονα γεννᾷῷ 

τὰ νοσήματα. καὶ κατὰ τοῦτο καὶ ὀφθαλμίαι συµβήσον- 

ται τοῖς ἀσθενέσι φύσει τοὺς ὀφθαλμούς. ἀποθῥήσεταυ δὲ 

οὐδὲν αὐτῶν ἐκτὸς διὰ ιὴν ὑγρύότητα τοῦ περιέχοντος πυ- 

κνοῦνιος τὴν ἐπιφάνειαν. ὅτι ὃ᾽ αὐτὸς ὃ Γπποκράτης εἰς 

τάσδε τὰς αἰτίας ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἀναφέρει, δῆλον 

ἐξ ὧν ἔγραψεν ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τύπων καὶ αέρων 

κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν. τοῖσι μὲν οὖν φλεγματικοῖσι τὰς 

δυσεντερίας εἰκὸς γίνεσθαι καὶ τῇσιε γυναιξὶ, φλέγματος ἔπι- 

καταθῥέοντος ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου διὰ τὴν ὑγρύτητα τῆς φὺ- 

σέως», τοῖσι δὲ χολώδεσιν ὀφθαλμίας ξηρὰς διὰ τὴν Θερμό- 

τητα καὶ ἕηρότητα τῆς σαρκόο. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ 

ἀφορισμοῦ /εγραμμένον’ τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισυ καταβῥοι 

συντόμως ἀπολλύντες, κατα τήνδε τὴν λέξιν αὐτὸς ἔγραψεν 

ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τύπων καὶ αέρων τοῖσι δ᾽ ἄγαν 
/α. ας ο ᾽ Β ] ν : 

Ἱπρεσβυτέροισυ καταθῥους δια την αραιὀτητα καὶ τῆν ἔκτη- 

αΡΡτο]ιεΠ[ο αο θοπιρτε[ο, αἱ [ροπρῖα απαἆαπι οαγεΏτο 

οοπ{επίαπα Παπά Πίαίεπα οκργ]ηῖξ, Ἠαεο Υετο ἀε]αία αἰῖας 

αἆ αἰαπι Ἰοσμπι Ἱπ]αγίας εχοιριεηἆπε ορροτίπη πα ΟΟΠΙ- 

Ρ]αγο8 πἹοΓΏος Ρτουγοαί; εἰ αμ1διιδ οσο] παίατα [απί ἆπι- 

Ῥοοῖ]]εςδ, 18 ορΠἱ]ιαἱη]ααο οροτ]απίµτ. ΛΙ απίεπι Γογαδ 

οχ 1ρῇς ε[]αεί ρτορίος απιρΙεη!]ς αξντῖς Πρας Γαρεγβοῖεπι 

ἀεπ[απίῖδ. ΘΟιιοά Υεγο 1ρίε Ηιρροοναίες αἆ οαυ[ας βΠησα]α 

αμαε ἀἰχίπιας τε[εγαί, Ηφμεί εκ 15 αιιάε Πῃγο 4ο αὔτο, 

Ἰοεῖφ αἱ αφ  νετρῖ Ρτοδἱάῖ, ῬΠπΙίοῇς αἀαμο εἰ 

πηρα ρα ει ἀγ[επίετιας ορον]τῖ Ῥτορίες παίαγαθ 

από λαίεπι, , Ρἰαία α οεγερτο, ΛῬίο[ι απίεπι [οσα 

ορ] απηῖας, οαγη]5 οα[ά1αίεπα ας Πεοϊίαίειι,  Οιιοά γεχο 

η αρ]ογ][Ι. Ώπο Ποπρίωπα εΠ: [επίδις νεγο εαιαγι]ὶ φιμὶ 

ὀγευἶ επεεαπέ, Ἱρίο 1π 1ῃρχτο ἆε αὔ6γθ, ]οοῖν 6ἱ αηιῖς 19 

νοτρῖς Γοη1ρβί:. Υα]άε αμεσα [επίριαο ἰα]ε ρτορίες νεπα- 

ταπα ταχ]ίαίεπι οἱ οχίεημαἰίοπεσι οαἰατμΙ Παπί, τα αί 
Φ 
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ξιν τῶν φλεβών, ὧστε ἐξαπίνης ἀπύλλυσθαι, τοὺς δὲ παρα- 

πλῆγας γίιεσθαι τὼ δεξιὰ 1 τὰ αριστερά. διὰ τούτων ἐἔοι- 

κεν ὁ “Ιπποκράτης ον τοὺς πάνυ συνήθεις λεγομένους κα- 
ταθῥους δηλοῦν, τοὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν πνεύμονα διὰ 

τῆς τραχείας αρτηρίας γιγνοµένους, ἀλλὼ πάντα καταφερύ- 

μενα ῥεύμαια διὰ τῶν φλεβών απὸ τῆς κεφαλῆς εἰς τὰ κά- 

τω μύρια. διὸ καὶ τὸ συντόμως ἀπυλλύντες καλῶς δοκεῖ 

προσµεῖσθαε, διότι ταχεῖαν τὴν κρίσιν οὗτοι ποιοῦνται τῶν 

ἄλλων χρονιξύντων. ἔνιοι δὲ τῶν ἐξηγητῶν καταρῥους ἀκού- 

σαντες τοὺς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν πνεύμονα γιγνοµέ- 

νους διὼ φάρυγγος καὶ ἀρτηρίας, μετὰ τῆφ ὠποφασεως τῆς 

οὗ γράφουσι τὴν λέξιν. κατάρθῥους γίγνεσθαι τοῖρ πρεσβυ- 

τέροισει οὐ συντόμως ἀπολλύντας, εἰκύτως «άσκοντες. οὐ 

γὰρ πέττεται τὰ ψυχρὰ τῶν ῥευμάτων αὐτοῖς διὼ τὴν ἡλι- 

Σίαν. ἔν τισι δὲ τῶν ἀντιγράφων γέγραπται συντόμως ἀπολ-- 

λύντες, ἐπειδὴ κάν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τόπων καὶ αέρων 
αὐτὸς εἶπεν, ὥστε ἐξαπίνης ἀπόλλυσθαι, 

ἀετερεπίο ποππμ]]Ι Ππίεγεαπί; απϊραςάαπα Υετο ραΥ5 ἀεχίτα 

ΠπΙβγανο τε[ο]ηῖα Πμρεαί. Ηϊ νετρῖ Ηιρροοταίεδ πο 

1ο να]άε εοπ[αείος οαίαγγ]ο αρρε!]αίο8, απἱ εκ οαρῖίο 

Ρετ αἴρεγαπι ατἰεγίαπι αἆ ρι]πιοπεπι παπί, Γεὰ εας Πμκίο- 

η6θ ΟΠΊΠ6Ε5, Ύ1ιαε α οβρΊίο ρεε γεπας 1Π Ρρατίες 1Η ΓΕΓΙΟΓΕΒ 

{εγαπίατ,. Όμανε 1]]αά, ὀγευί επεεαπε, Ῥε]]ε α.]εοίαπι ν]- 

ἀείαν, απἷα Ἠαε Παχίοπεφ οἷία ο Γεγπιϊπαπίατ, 411 

αἰῖ σαἵατγμῖ ἁπΠας Ρετάυτεηῖί. ΝοππαΙ ἴαπρεη ΙΠΙΕΓΡΤΕ-- 

ες Ῥεγ «εο5 οαΙαγΓ]ος ἀε[ῄαχίοπε 4παε α οαρίίο ρεγ [αι- 

σε αἱ ατἰετῖα 1Π ΡΠΊΠΙΟΠε βαπῖ, ΟΙΠΠΙ Ἠερβ[ῖοπς ΠΟΠ 

Ἠαπο ογα[ῖοπεπι [εχ]ρεηίε: {[επίδως νεγο εαἰατταί οί 

Ὀγευί ποπ επεεαπὲ, ἀεσεπίεν Ἰοημαπίαν, Ἀοπ επῖπα 1ρ[8 

οϐ αεἰαίειη {σίάαε Παχίοπες οοφααηίασς, νεταπι 1π ϱι- 

Ῥωκόαπι εχεπιρ]ατίβις [ογῖρίαπα ε[ί: ὀτγευί επεσαπῖν 418Π40-- 

απίάεπι εἰ ἵη Πθτο 4ε αἴτε, Ἰ]οεῖς εἰ αφιῖς 1ρίε ἀπημ!: 

μὲ Τερεπίε εν ἴῖς ποπιμἰ ἰπίεγεαει 
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[101] ν δὲ τὸ Θέρος αὐχμηρὸν καὶ βύρειον γένηται τὸ 

δὲ φθινόπωρον ἔπομβρον καὶ νύτιον, κἐφαλαλγίαι ἴσχυ- 
θαὶ ἐς τὸν χειμώνα Ίίνονιαι καὶ βῆχεο καὶ βρώγχοι καὶ 

κύρυξαυ, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσιες. 

. 

Δ ” ” [ή 

Τὴν αὐτὴν κρᾶσιν ἀνατέθεικδ νῦν θέρει καὶ φΏινοπω- 

ϱῳ, τὴν μικρὸν ἐμπροσῦθεν εἰρημένην περί τὲ χειμῶνος καὶ 
Ἴρος ἠνίκα ἔλεγεν ἣν μὲν ὁ χξιμῶὼν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος 
γένηται, τὸ ὃ᾽ ἔαρ ἔπομβρον καὶ φύτιον. αλλ ἐκεῖ μὲν ἐπὶ 

ταύτη τῇ «καταστάσει τοῦ θέρους . ἔφησε .τοὺς πυρετοὺς 
3. - 3 ’ . ΄ [ α 3 3 

ὀξεῖς, ὀφθαλμίας καὶ δυσεντερίας γίγνεσθαι. νυνὶ δὲ ἓν 

τῷ χειμῶνι κεφαλαλγίας καὶ βῆχας καὶ βράγχους καὶ κορύ- 

δας' προσέγραψε δὲ οὔτε ἔκει τὴν τοῦ θέρους κατάστασιν, 

οὔτε ἐνιαῦθα τὴν τοῦ χειμῶνος ὡς ἓν τῇ κατω φύσιν αξιῶν 

φυλαιτεσθαι κράσει τὰς ὥρας αμφοτέρας. ἐὰν γὰρ ἔτι καὶ 
/ 

κατὰ ταύτας ἑτέρα τις γένηταυ δυσκρασία τοῦ περιέχοντος, 

ΧΙ]. ᾗ 

δὲ φετο αε[ίας [οεα εἰ αφιµἰοπίας αμίιπιΠις ΦεΥο ρἰμυϊο-- 

/μς αο αιἰγίπως [μετίι, εαρίεὶς ἀοίογες αἆ Πεπεα. εἲ 

-εμ[]ες εἰ Ταιμοσάἰπεςν ποηµί[ίς εἰίαπι εἰ έαῤες, ΟΥΤΕ, 

Ἐαπάεπι ἴεπιρεγαίαταπι αε[ια εἰ απἰάπιπο αἰτιρηῖξ, 

4 παπα ραυ]ο απίε ἴππι ἆε γετε, ἴαπι ἆε μίεπιο ργομιηοίᾶ- 

νεγαί, Ἱῖα ]οηυσέας: δὲ Είεπις [εοα εἰ αμμιοπία [ιεγίε, νεΥ 

Ῥιμείμπι εἰ αμ[ἰταίε. Ύεγαπι 1δί απίάεπι οὗ Ἠάπο Παίπα 

αο[ιαία ἀῑκιί {εῦγεθ αοπίαᾶδ, ορ]α]πιίας εἰ ἆγ[εηίογίας 

ομοχίπ,  ἈΝιπο ν6γο Ρεν ΙΙ6ΠΙ6ΠΙ οαρ1ἱθ ἀ4ο]οχεν, Ιμ{ες, 

ταποθῖηες αμα ϱγανεάίηθ. Θεά πεΠε 1ο αε[ναπι 

σΟἩ[ΗΗΠΗΙΙΟΠΕΠΙ, πεφιε Ἠῖο Πίβρεγπαπι α[οτρΠί, αἱ απ 1π 

παἰιιγα]ϊ Γεπιρογαί1οης. ιἱάδηιε απηϊ ἰεπρεβαίες [εγναγε 

να], ΊἈΝαπα {ἰ δΙΙαΠΙΠΙΠΑ Ἰς ἀῑνετί[α ᾳααθάαπι αοσε[Πενῖέ 

αθχῖσ απιρ]θη[ῖ ἀΠίεπιρεγίεδ, Ῥγαεάϊοθ «ποια πιοΥβῖς 
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ἔστοι τι καὶ ὃν ἐκείνην ἕτερον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις νυσήµασυ 
τῆς δυσκρασίας οἰκεῖον. αλλ ἐπὶ μὲν ἐκείνης τῆς καταστά- 
σέως, ἐν ᾖ τὸν χειμώνά φησιν αὐχμηρὺν καὶ βόρειον γενέ- 

σθαι, τὸ ὃδ᾽ ἔαρ έπομβρον καὶ νύτιον αὐτὸς ἔγραψε τας 

αἰτίας τῶν εἰρημένων νοσημάτων ἐν τῷ θέρει γενέσθαι, ἐν 

τῷ περὶ αέ ὶ τύπων καὶ ὑδάτων βιβλί ἐπὶ δὲ τῇ τῷ περ ρων και α ν ῥιῤλίῳ. ἐπὶ δὲ τῆς 

νῦν προκειµένης οὐδὲν εἶπεν ἓν ἐκείνω. μετὰ γὰρ τὰς δύο 

τὰς προγεγραμµένας καταστόσεις μίαν μὲν ἐν ᾖ τὸν χει- 
- ῃ ῃ «/ 4 ᾿ η ” . Δ ε] 

μαῶνα βὐρειόν τὲ ἅμα καὶ αυχμηρὸν ἄξιοι γενέσθαι, τὸ ὃ 
3 ” ’ ς ΄ ον ” ” 

ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἑτέραν δὲ ἐν ᾗ τοὐναντίον ἔπομ- 
ββον μὲν καὶ νότιον τὸν χειμώνα, τὸ ὃ᾽ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ 
βόρειον. τὴν ὃ᾽ ἐφεξῆς αὐταῖς τήνδε τρίιην οὖσαν τροπὴν, 

ὑπὲρ ἧς ὁ ἐνεστηκως λόγος, οὐκέιι προσέγραψεν, ἀλλὰ αντὲ 

ταύτης ἑτέραν τοιαύτην. ἢν δὲ τὸ θΘέρος αὐχμηρον καὶ 

βύρειον γένηται καὶ φδινόπωρον ὡσαύτως, ἀνάγκη τὸν χει- 
μώνα νοσερὸν εἶναι" εἷτ ἐφεξῆς ἄλλας τινὰς οὐδὲ ἐκείνας 

ὡσαύτως τῇ νῦν προκειμένη. περὶ μὲν οὖν ἐκείνων, ὅταν 
3 ΔΝ .. ’ ΄ ι 

εἰς αὐτα ἐξηγήσωμεῦθα, Ἐὸν λόγον ποιήσωµεθα. τνυνὶ δὲ περὲ 

’ 

Ρτορίεγ ἴ]απι αιἰάἅαπι α)αά ἀπιεπιρεγίεϊ Ργορτῖααι αοοῖ-. 

4ει. Ὑοτιπι 1Π 6ο οοε]Ι Παία 4πο ἀῑκιί Ἠεπιεπι Πεγῖ [ο-- 

Ὅ σαι οἱ αηπἹ]οπίαια, νευ Ῥιανίαπα εἱ αμ[τίπαπα, 1ρ[ε ΠΙΟΓ-- 

Ῥοταπα, ααϊ ρεγ αε[αίεπι οὐοτ]απίας οαι[α [ογ]ρίί ῥρτο-- 

ἀῑάτι 1ρτο ἆάε αὔτε, Ιοεῖν εἰ αηιῖδ; 1Π 4ο 4ε Ρρταε[εΠ!ῖ 

Παἴα πλ] ρτοϊα ας. Ίναπι Ῥο[ ἆπον απίε [οπἱρίο Παΐις, 

πηπι φαἶάοπι απο Ἠεπιοπα Ῥογεαίεπι Ππια] εἰ [οσαπι, νες 

ΡΙανίυπαη εἰ αυὐβταίε ε[ε Παἰιές αλίεταπι γετο 1π πο 

οοηιγατίμπι, ῬΡ]ανιο[ααι εἰ αα[ίγα]εαι Ἠήεπιοπη, ΥΕΓ αιίεπι 

Ποοιιπι εί αφαἰ]οπίμαι.  Ἠάπο 1 οοη[εηπεπίος (εγίαπι 

Παἴθπα πππίαίαπη, ἆθ 41ο Ῥγαε[εης αδὶί αρ]ιογί[πιαδ, ΠΟΠ 

ἰίαιη αἀ[ετίρίι, [εὰ Ἰα]ας Ίοσο αἰίετυπι αἱ ἰα]ί εβ; Π 

νετο αε[ία ρἱαν]οί[α Εαεγί απ[ίταιΙ οἱ απίαπηπας [ποίευ, 

πιοχρ]ς Ἠ]επιείῃ [οβίετε πεοοίε ε[. [Πεϊπάε ρε οτγάίπεπι 

αποδάαιη αἱῑος ΓοπΙρΗί Παϊας ηεπο 908 Ρτγαε[εηῖ Ππμίεγ. 

Ώε 1] απϊάσεια, «παπα 1 ευ Ἠβταπα οοπιπιεπίαδππας, 

νεγρα {αοιασΙ [πμ Ἀάπο Ὑετο ἀ4ε εο Παία αὐ ἀρίο ἵπ 
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τῆς ἐν τοῖς αφορισμοῖς εἐρημένης ὑπ αὐτοῦ λέγωμεν, ἀρχὴν 

τῷ λόγῳ τὴν αὐτὴν Θέμενου τὴν μικρῷ πρόσθεν εἰρημέ- 

νην. φυλάττειν γὰρ εἰκός ἐστιν αὐιὸν ὕμοιον τῷ κατὰ 

φύσιν τὸν χειμώνα, τουτέστιν ὑγρόν τὲ καὶ ψυχρὸν { 105] 
εἰς ὅσον αὐτῶν ας πρέπει τοῖς εὐκράτοις τῆς οἴκου-- 
µένης χωρίοις, ὑπὲρ ὧν ποιεῖται τὸν λόγον, ὧν ὀλίγον 

ὕστερον ὀνομαστὶ μνημονέεύσω, φυλάξ αντός τὸ τὴν ἑαυτοῦ 

κρᾶσιν τοῦ χειμῶνος . οὐδὲν ἐν αὐτῷ συστήσεται ἰσχυρὸν 

νόσημα, κεφαλαλγίαι δὲ µόνον καὶ βῆχες καὶ βράχου καὶ 
πόρυζαι, πεπληρωμένης τῆς κεφαλῆς συμπτώματα. εἰ μὲν 

οὖν, ὡς καὶ πρὀσθεν ἔφην, ἀμφοιέραις ταῖς ὥραις, τῇ Όερν 

νῇ καὶ τῇ φθινοπωρινῷ, τοὺς νοτίους ὄμβρους γενέσθαυ 

συνέβη, τάχα μὲν ἂν καὶ κατ αὐτὸ τὸ θέρος. εἰ δὲ μὴ, 

αλλα πάντως γὲ κατα τὸ φθινύπωρον ἐπεδήμησεν ἂν οἰκεῖα 
φοσήµατα καταστάσεως ὑγρᾶς καὶ νοτίου. νῦν ἐπειδὴ τὸ 
δέρος αὐχμηρύν τε καὶ βὀρειον ὑπέθετο προγεγονέναι, τὸ δὲ 

φθινόπωρον ὑγρόν τε καὶ νότιον, εὔλογον οὐ μόνον αὐτίκα 
Φοσεῖν οὐκ ἄρξαρθαί τινας, ἀλλὼ καὶ τῆς ἀμετροτέρας ἐν 

αρ]ιοτ] [πι] οζ1ίο ασαιηὰς εοᾷσιι οτα[]ομῖ {Γαοΐίο εχογάϊῖο, 

αιοά ραμ]ο απίε ρτοπιποϊανίπιαδ, επί ρατ ε[ι Ηἱρ- 

Ῥοογαίεπι ἀρίαπι Ἠήεπιεπι αἱ 4μάο [εοππάππα πααΓαΠι ε[ϊ 

Πππιί]εια Γεγνατα, Ίου ε[ὶ Γ[οϊάαπι αίᾳιο Ἰαηίάαπα, αιαίθ- 

18 Ἠαθο ΠΙγα(Πα αια]ία5 ἴεπηρεγα[ῖ οτρίς ΤεγΓαΣΙΙ Τ6-- 

Εἱοηῖριι οοπνεηῖί, ἆε αραβ εἰ Τρίε Ἰοψ ία εἰ απογάπα 

Ῥαμ]ο Ροβ. ποπηϊπαἰἶαι πποη[ίοιοπι Γαοἰεπιθ.  Φογναπίο 1ῑα-- 

(πε Γαμπ1 [επιρεγαπιεηίαπα Ἠ1ειθ, πα]]α5 Υεµεπιεης Ἱπ εα 

Ιπογῦι5 οοπβπείας, Γεά {απίμπι οερ]ιαἰα]σίας, {π[ες, ταιι- 

οθάΊπες 6ἱ ϱτανείπεβ, τερ]εἰῖ οαρῖιῖς [Υπιρίοπηαία, 9 1β]-- 

τω, αἱ οἱ ρτίας ἀἰκίπιας, 11 αἰτασαα απΠῖ Τοππρεβαία {11 

βε[ινα, ἴππι ααἰπηιηα. ρ]ανία απβταίες Πεν οοπ1βοσῖίν 

{Γογ!α[ᾳς εἰῖαπι ἵπ Ἱρ[α αε[ίαίο, ΠΠ ΙΠΙΠΗΦ, ΑΠΙΙΙΩΠΟ οετίο 

πποτοί Παἰῖπι ΜιμιῖάΙ οἱ αι[γα]ϊ ρτορχϊ εἰ {απι]ίαγες 1π 

γα]ρας ϱυαΠαβαγίασ. απο νογο παπι αε[αίεπῃ Ποσαπι εἴ 
αφπἱ]οηίαπι ργαθοε[] [Πο [αρρο[α{ε, αὐίπσιη αι απίεπι λαηῖ-- 

ἆμπι εἰ αμβγίπαπι Γεοπαίαπι {αῑ[ῇα, ταϊῖομΙ οοπ[επίαΠΘΙΙΠΙ 

ε[ὶ πο {ο]απι ρχοίίπας Ὠθπηίπθια αερτοίατο οοερ]{[ε, γε- 
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Εά. Οµατί. ΙΧ. Γ105. : οἱ Ἐὰ. Ρα. Ύ. (056. 9579) 
τῷ θέρει ξηρότητος ἴαμα ἔχειν οὐ σμικρὸν τὴν ἓν τῷ φθι- 

νοπώρῳ κατάσταόιν ὑγρὼν γενομένην. ἐπεὶ ὃ᾽ ὕλον τὸ φθι- 
γόπωρον ἨἸκολούθησε ποιοῦεον, αἀναγκαῖον. ἔσταυ τοῖς ὑγρο- 

τέραν ἔχουσι τὴν. φύσιν ἑπανώτέρον τοῦ μετρίου πληρωθει- 

σης τῆς κεφαλῆς απαντῆσαι κατὰ τὸν γειμῶνα τὰ προει- 

θηµμένα νοσήματα, τισὶ ὃ) αὐτῶν δηλονότι καὶ φδίσιν, 

ὕσοι πρὸς τὸ πάθος ἐπιτηδείως εἶχον, οἵ τὲ κατὸ τὸν θω-- 

, θακα στενοὶ καὶ οἷς απὸ τῆς κεφαλῆς εἰς πνεύμονα κατα- 

φέρεται ῥεῦμα. : τούτοις οὖν ἔσονται φθίσεις, τοῖς ὃ᾽. ἄλ--, 

λοις οὐδὲν μὲν ἰσχορὸν νύσηµα, τα δὲ περὶ τὰς βῆχας 

καὶ τοὺς βράγχδυς, ὅσα τ ἄλλα γενήσεται συμπτώματα τοιαῦ- 

τα τῆς χειμερινῆς ὡὧρας, πἐπληρωμιένας ὑπὸ τῶν 'νοείων 

ὄμβρων κεφαλὼς διαδεξαµένηςο, εἷτ ἐπ ἐνίων μὲν αὐτὸ 

(257) δὴ τοῦτο µόνον ἐργασαμένης, ὧς ἐν τῇ κἐφαλῇ ὅια- 

µένον τὸ περιττὸν, ἀλγήματος αἴτιον αὐτῇ γίνέσθαι, ὅια- 

φορεῖ γὰρ οὐδὲν πλῆθος οὐδὲ καθ ἓν μµόριον ὁ χειμών, 

ἐπ ἐνίων. δὲ συναχθείσης ἐπὶ πλέον καὶ οἱονεὶ πιληθείσης 

τῆς κεφαλῆς, ἐκθλιβόμενον τὸ περιττὸν εἰς τὰ κάτω τῆς 

ΤΏΠΙ εἰῖαπι Ππιπποετα[ϊοσῖθ Ῥεσ' αε[αίεπι Ποοϊίαιῖς Παῦεγε 

τειπεάῖαπι ἨΠοη ρατνπα {αςίαπι αιἰπήμιο Ἠαπηίάαπι σοη- 

ΒΙιαἴοπειη. Οπῖα νετο ἴοίας αιέήπηητις Τα]ῖ5 ε[ι Γαρ/[εφαια-- 

18, ῥρτοίΐπάεααε απ {ογεπη παίτα η). {ΟΓΙΗΓ15 ἠπηππος εγοίῖα 

τορ]είτιπα [αἱ οαραί, ΡγβεΙείο ΠΙΟΥΡΟΦ ἨΠϊεπιε ομνοπίτ 

ηοσεί[ε ε[ι; τί εἰ ααἰραδάαπι ΘΟΓΙΙΩ ἴαρεπα, Ἠαῖο η ΙΠΙΓίΠι 

αΏεοιυῖ παίυτα ορηοχῖδ, ϱμπα]ος [μπἳ απ αἱ αηοιη[ίο [απ 

Ῥεείογε μπι ϱωἴρας α οὐριίε ἵπ ραπιοπεπι Πμπίο ἀεί[ετ-- 

{αν. Πις τρία ΡΕΙ]{ες5 αοεϊἀεπί, οεἰεγῖ νεγο Ἠι {15 

απϊάεπι νεμεπιεής ΠπογΡΗ5, [εὰ ἱμ[εν, ταιοεφίπες εἰ αἰία 

Ἠυ]αδιηοςί ΓΥπιρίοπιαία οβοτίεμ Ματ, 4παε Ἠ{επιαἰἰ {επιρεβα[ο 

οαρίία αὐ[ἰγ]ιηϊς ρἱαν1ῖς ρη]α5 τερ]εία εχε]ρ]εηίε αἴφιε Πία 

1η ΠΟΠΗΙΙΙ115 Φι1άεπι Ἠοο [ο] ε[Ποϊεπίε, φιιοὰ ἴπι οαρῖία 

Ππιπηοταίιτ εχογοπιεΠίπα, τά τρ[ί ἀοίογῖδ εἰ[ε εαιι[οπι, Ἰια|- 

Ίαπι Πηπίάεαι ρἱεμαάίπεπα η] τπ. εοὐρόοΓῖ Ρρατίε [ες 

ἀπ [ομε, Ἰπ αραδάθπι  νετο  οσ8οίο απηρ]ίις εἰ γε]αῖ 

οοπιρτε[/ο «αρτιε εκρτεβαπι εκετεπγεμίαπα΄ 1 Ῥατίες εδρῖίθ 

ΟΛΙΕΝΗ5 ΤοΙΠ. ΧΝΙΙ, ΕΑΕΒ6 ΙΙ. Ρ Ρ 
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Εά. Οµατί, ΓΧ., [105. 106.] ΓΕ. Βα[, Υ. (557.) 
κεφαλῆς ἰέναι χωρία. τοῦτο μὲν οὖν οἷον κἀθαρσίς ἐστι καὶ 

κένωσις τῆς κεφαλῆς. ἐφ ὧν δὲ διὼ τὸ βαρυνθῆναι τῷ 

πλήθευ προκαμοῦσα τὸ τοῦ χειμώνος οὐκ ἤνεγκε κρύος, 
ἐπὶ τούτων ψυχθεῖσα κατὰ δυσκρασίαν ἤδη µειξόνων δευ-- 
µάτων αἰτία τοῖς κάτω µέρεσιν ἑαυτῆς γίνεταυ. 

ιδ. 
[106] "Ἠν δὲ βόρειον ᾖ καὶ ἄνυδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν 

ἐοῦσι τὰς φύσιας καὶ τῇσι γυναιξὶ Σύμφορον, τοῖσι δὲ 
λοιποῖσιν ὀφθαλμίαυ ἔσονται ξηραὶ καὶ πυρετοὶ ὀξέες καὶ 
κόρυζαυ χρόνιαι, ἐνίοισι δὲ καὶ µελαγχολίαυ. 

Οὗτος ὁ λόγος ὃ νῦν εἰρημένος εὔδηλον ὡς οὐκ ἔστο τὲ- 
λειος ἀφορισμὸς, ἀλλ, ἑνὸς ἀφορισμοῦ µέρος δεύτερον, οὗ 
τὸ πρότερον µέρος ἄρτι πεπαύµεθα διεξερχόµενοι. μενού- 
σης γὰρ κοινῆς τῆς κατὰ τὸ Θέρος ὑποθέσεως ἀμφοτέροις 

1Π[εγῖογες ἀε[οεπάΙί,. Ἠοο ΙΠίααπε γε]αί ριαγρα[ίο ᾳπαεάαπι 

οαρ18 ε[ὶ εἰ ναομα!ϊῖο, Ομπίραςφ νεχο Ρ]επμάίπο ρταναίαπα 

οαριί ρτῖας Ἰαρογαν]ΐξ, πεο Ἠϊεπιῖς Γγίσας {εγτα Ροια!; 1π 

Ἠϊς Ίαπι Ρρεσ Ἰπ[επρεγίεπι το[ησεγαίαπα, πια]οτπα Ἱπ[εχίο- 

τρις ΠΡΙ ρατΗρας Πμσίοπυπη οαυ[α εκ]. 
ν 

κιν 

δὲ νεγο αμίμπιπις αφμϊοπίως εἰ ρἰμρίαγπι επρεγς Γμεγῖε, 

ιοπιϊπιδιις παϊµγα [ηπιιάἰις εἰ πιι[ιεγίδιως εοη[εγε; γε[ι-- 

ομῖς αμµίεπι ορ]]ιαἰπιίαςε εγιηὲ αγἰάαε εἰ Γεῦγες ἔμπα αοιι- 

ἴαε ἔμπι ἀἰμίμγπαξςν αἴφιε ποππιιίς ππεἰαπελοίίας, 

Ῥαΐεί Ίαπο ογα(Ιοηπεπι Ἠμπο ῥρτοπιποϊαίαπι Ἱπίερτιιπα 

αρΠοτ]{αιαπι ποπ εἴε, Γεά απίας αρμοτιηϊὶ ρατίεπι α]ίε- 

παπι ομ]ας ΡΓίΟΓεΠΙ ΡᾶΓίοπι Ἠπροτ οχρ]ίσαγο «ε[πηι6, 

ἣαπι πιαπεπίο οοπιπιιπῖ 6α, ᾳπαθ αε[ίαιῖς ε[, αἰτίᾳαε ογᾶ- 
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Εὰ. Οἶνατί, ΣΧ. [406.] Εά. αρ. γ. (35Τ.) 
τοῖς λόγοις, ὁ μὲν πρότερος ἔπομβρον καὶ νότιον ἐπ᾽ αὐτῇ 
προὔὐποτίθεται τὸ φὐικόπωρον, ὁ δὲ δεύτερος ὁ νῦν ἐνε-- 

στως ἄνυδρον καὶ βὐρειον. ὅτι ὃ᾽ οὐδὲν διαφέρει ξηρὸν 1 
αὐχμηρὸν ) ἄνυδρον εἰπεῖν πρόδηλον παντί. γένομένων οὖν 

ἀμφοτέρων τῶν ὡρῶν αυχμηρῶν τε καὶ ξηρῶν, αἱ μὲν ὑγραὶ φύ- 
σεις οὐ μόνον οὐδὲν βλαῤήσονται πρὸς τῆς τοιαίτης κατα- 

σιάσεως, ἀλλὰ καὶ ὠφέλειά τις ἐν αὐταῖς γενήσεται. τὴν 

ὃ᾽ αἰτίαν αὐτὸς εἶπεν ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ τόπων καὶ 

αέρων οὕτω γράψας᾽ τοῖσι δὲ φλεγματίησι ταῦτα πάντα 
ἀρωγά ἐστιν. «ἀναξηραίνονιαι γὰρ καὶ εἰ τὸν χειμώνα 

ἀφικνέονται οὐ πλαδώντες, αλλ ἀνεξηθαμμένου τοῖσι δὲ 

λοιποῖσιν, ὕσοι μὴ τοιοῦτοι, ξηραὶ μὲν ὀφθαλμίαι, πυρετοὺ 

δὲ ὀξέες ἔπονται καὶ κὀρυδαι, τισὶ ὃ᾽. αἰτῶν καὶ µέλαγχο- 

λίαυ. τὴν ὃ᾽ αἰτίαν τῆς τούτων γένέσεως αὐτὸς εἶπεν ἐν 

τῷ προγεγραμμένῳ βιβλίῳ δια τῆσδε τῆς λέξεως" τοῖσι δὲ 
χολώδεσι τοῦτο πολέμιώτατον γίνεται, λίαν γὰρ ἀναξδηραί- 

νονται καὶ ὀφθαλμίαι πτούτοισι ἐπιγίνονται Σηραὶ καὶ πυρὲ- 

τοὶ ὀξέες καὶ πολυχρόνιουι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι' εἶτα 

Ἠοπὰ [αρροβοπε: Ρχῖο; ααϊάεπι απυτηπαπι 11ο ῬρΙανίαπα 

εί αι[ίγαίεπι Ῥγαε[αρροηα1ξ, Ῥο[ιετίος γετο, αῑε ἨΠο Ἱῃ-- 

Παϊ Ποουιπα εἰ αφ αἱ]οπῖμπα,  Ουιοά νοτο πα] ἀῑῄεκαί [Πο- 

ουσ ααἲ [ηπα]επίειη, Ῥἰανίαγάπι εχρογίεπι απί Ἱπαφποί[απα 

Ῥτοίεττθ, ομῖάιε πιαπ][ε[ιιπι εΒ.  ΑΠιΡβΡΙΦ 6Γ6οΟ αΠΠΙ 

Γεπιρε[ίαί]οις εἰ [ᾳπαμάϊς εἰ Ποοῖ επεςιῖδ, Παπιάαε αα]- 

ἄεπι Παἰατᾶς ΠΟΠ πιοάο ΠΠ] οΠεπάεπίας αἲὐ ε]αδπιοί 

οοη/Ι(αἱΐοπε, {εὰ ροίῖις αἰἴαιιασι αἰαίεπι οαρίεΠί. (αι-- 

{απ΄ νετο 1ρ[ε ἀῑκίί Ἰθρνο ἆᾳε αξτο, Ἰοεῖν εί 8ᾳαῖ9, {ο 

[οίρεπς: ΛΡἰεμίιοβς φετο Ίαεο οπιπία [ωπὶ αµαιία. «Ίε- 

[εοαπεµγ επίτα αἴφιε αἆ Ιιεππεπι παίπιε Διπιεοιὲν [εὰ εκ-- 

[εεαιὶ ρεγυεπίιμε. Πεἰίφμος νετο παιίπιε ἰαΐεςν ορἠιλαί-- 

πιῖαε [ιεεαε, Γεὔτεν αειμίαε αἰφμε Εταυεάϊπες εἰ ΕΟΥΗΠΙ ΠΟΙΙ-- 

πιο; ππεἰαπεμοἰίαε εοπιέαπιµγ. Ποτγμπι Φεπεγαιιοπίς εαι-- 

[απι {ρε ργαεάἰειο ἰἰῦτο Πὶς υεγδ εωρ[ίεαῖ. ΒΙίο[ι φεγο 

Άαεε Γεπιρε[ίας ε[ πιπείει/µπια: αἀπιοά μπα επῖπι ελ/ιεοαπεµγ, 

5 [ίεεαε. ορ ]ιαἰπηῖαε [μεεεδιώε εἰ [εὐτες (µπῃ αοµίας μπα 

ἀίμιμγπαε, ο μίθμεάαπε ειἰαπι πιεἰαπε]οίαε. ἨὨεϊαπάο οαι- 

τσο 
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: ματε, ΕΧ. [106. 107.1] Εά. Βα[, Υ. (25τι). 
νὰ φησὶ, τῆς }ὰρ χολῆς τὸ μιὲν ον ωῤλΜάς καὶ ὑδα-- 
ρέσεατον αποξηραίνεται καὶ ἀναλίσκεται, τὸ δὲ παχύτα- 

τον καὶ δριμύτατον λείπεταυ, καὶ τοῦ αἵματος κατὰ τὸν 

αὐτὸν λόγον, ἄφ' ὧν ταῦια τῷ νοσήματα αὐιοῖς γίνεταυ. 

ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν εἰς τὰς προκειμένας. καταστάσεις αὐ- 

τάρκως εἰρήθη. διὰ. τί δὲ µόνον τούτων τῶν καταστάσεων 

ἐμνημόνευσεν ὃ “Γπποκράτης, οὐσῶν γε ἄλλων πολλῶν, οὐκ 
ἔχω φάναι, δηλώσαι δὲ μᾶλλον βούλομαι τὴν µέθοδον, ᾗ 

τις ἂν χρώμενος, συμµπλέκοι πάσας τὰς καταστάσεις, οἶδαν 
τοιαύτην. ἄρξασθαι μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ὡς ἀπὸ στου- 

χείων, τῶν ἁπλών. δυσκρασιῶν τοῦ περιέχονιος ἡμᾶς αέρος. 

διελόμενον δὲ αὐτας εἰς τε τὰς πάνυ μικρὰὸς καὶ εἰς τὰς 

πάνυ σφοδρὰς καὶ εἰς τὰς [107] καὶ μετὼ ταῦτα εἰπεῖν 
περὶ ἑκάστης τῶν εἰρήμένων δυσκρασιῶν, ἐν ἑκάστη τῶν 
ὡρών γενομένης, τίνα γεννήσευ νοσήματα καθ ἑκάστην φύ- 

σιν, εἶθ᾽ ἑξῆς σιμµτιλέκειν ἀλλήλαις δυοῖν ὠρῶν δυσκρασίαν, 

ὡς νῦν /πποκράεης ἐπεχείρησε. διελθόντας δὲ καὶ ταύτας 

ἁπάσας ἐφεξῆς τως τῶν τριῶὼν ὡρῶν δυσκρασίας συµ- 

(ιπι 5 νειρῖς αΠενί:  ΛΒἰῖς επἶπι ρατς Πεωπίαϊ[ιπια αἴφμε 

αημο[ί[[ηπα επ[ιεσαιµΓ αἴφμε αὐ[ωπτίωγς εἴα[[1/πια νεγο 

εἰ ασειτῖπια τεἰιπο μεις Ῥατ5 φμοφμε /Γαπβ μυπὶς εαᾶεπι Τα- 

εἴοιιέν εἩ ομῖδις Πἰ πιογδὶ ἱρ[ς εοπιἰπδιµπ. Ἠπεο Ιἴαφαθ 

ἃ Ποδρί ἵπ Ρτοροβίας οοπβΙα[ίοπες [αἱ εκρ]ἰοαία Γαηῇ, 

Οµς νετο ἆθ Ἠῖδ [ο] σοπβΠι{οπίρας πιεπίίοπεαι Γεοεῖί 

Ηἱρροογαίεςδ, Ύαὐπι οἱ ἀἰῖαο [Πῖ ππμ]ίαςθ, Ποπ) Ἱαῦεο ᾱἷ- 

οεχθ. Μαιο απίεπι ἀεοίαγαγε ππεἰμοάσπι, Ύ4Ἡα ιδ υἱεπς 

ΟΠ1Π86 οοΏ/[Ι{ {108 οοΙΠΡΙΘΟΙΕΓΕΙΙΓ, 4.89 [819 εΠ. Ρτ- 

πιυνα ϊρίίας α- [πηριίοιρας απιρΙθη(ἶ πο αὐγῖς Ιπίεπιρεβα- 

Ώρας ἱαπηπαα αἲ ϱΙεπεηίῖ οχογα]νὶ ποσε[αγίαπι εἰ; 

ἀείπάε 1ρ[ας ἵπ πἰπίπηαα, ΠΠΑΧΙΠΙαΦ 4ο πιοδίας ἀῑνίάεγες 

Ρο[ιεα [ο ργαεδἰοίαγιπι ἀπίθπιρεβαίπι απαφααηαο Πηρή8 

1 (επιροτίθιφ οὐογία ἀῑσεγα, 4495 ΄ΠΙΟΓΡΟ8 Ῥτο ϱυ)άδαιε 

Παίαγαε ταϊ]οπε Πἱ ρτοογθαίμ)α:, αἴαο ἀείπεερε ἀμογαπι 

ἱεπιροτιπα Ἱπίεπηρετίθς ΠΡί Ιπνίοθιι οοπιρ]ίσατο, «πεπιαί- 

πιοᾶιπα παπο αβοτε[ας 6 Ηϊρροογαίθ. Ἠϊ6 γετο οοπὶ- 
πἹεπηΟΥΑΙ15 οπιη]ρις, πμ ἀείποερο ἴεπιροταπα, ἀθείπάςε 



Κά4ΙΓ Γά4ΗΝΟΣ ΕΙΣ αΤΤΟΤΣ ΤΠΜΟΜΝΗΠΜΑάΤΑ. 507 

Εὰ. Οἰνατι, ΙΧ. [106.Ί Κά. Βα[. Υ. 957.) 

πλέξαι πάσας πάσαις, εἶθ ἑξῆς τὰς τών τεσσάρων, οὕτως 

γὼρ ἂν κα γυμνασία γένοιτο τελεία. ταυεὶ μὲν οὖν έσως 
ποτὲ καὶ ἡμεῖς, σγολῆς ἐὰν ἐπιλαβώμεθα πλείονοςν. ἐδίᾳ 

γραψοµεὲν. ἐν τῷ παρὀντι ὃ᾽ ἀρκείτω μόνον τοῦτο εἰρημέ- 
γον ὡς ὀλίγας πάνυ συμπλοκὰς δυσκρασιῶν ἔγραψεν ὁ '{π- 

ποκράτης, ὡς παράδειγµα δοκεῖν εἶναι μᾶλλον αὐτὰς, Ἡ τυ 

µέρος αξιόλογον ὅλης τῆς περὶ ταῦτα διδασκαλίας. ἐρουμεν 

ὃ) ἐπὶ πλέον ὑπὲρ αὐτῶν, ἐπειδὰν ἐξηγησωώμεθα τό τε:περὶ 

τῶν ὑδατων καὶ ἀέρων καὶ τόπων σύγγραμμα καὶ τὸ πρῶ- 

τον τῶν ἐπιδημιών. ὃ δε ὑπεσχόμην ὀλίγον έμπροσθεν ἐρεῖν 
{δη προγράψας ἐπ) αὐτῷ καταπαϊισω τὸν λόγον. ἀκούειν 
γὰρ ἡμᾶς χρὴ τῶν καταστάσεων ἁπασῶν ὦν ἔγραψεν ὁ 
Ἱπποκρατης ἐν τοῖς εὐκραιοις χωρίοις τῆς οἰκουμένης γι- 

νοµένων, ἐξηρημένων τοῦ λόγου τῆς μὲν. Θρῴκης ὅσα τῆς 

Φαλάττης ἀποκεχωρηκεν, ὑγρὰ γὰρ ταῦτα καὶ ψυχρὰ πὲ- 

Οαιτέρω τοῦ μετρίου, παθαάπερ τὰ κατ «4ἰγυπιόν τὲ καὶ 

«ιβύην Θερμὰ καὶ ξηρὰ, πλὴν κἀνταῦθα τῶν ἐπὶ τῇ Όα- 

λάττη κἐιμένων. ἐν γὰρ τοῖ ψυχροῖ χωρίοις ὁποῖα τὰ 

ουαἴαου ΙΠΙεπιρετίες οορπ]απάας [απί: Πο οπῖπι ρεχ[εεἰα 

εναἀεί εκεγοϊἰα[ῖο. Ἠαεο 1ρίίας αἱ ποβ' [ογία[]ᾳς αλαπαπάο, 

{ Ρ]ας οἱ παοίΙ Γαεγίπιάςδ, [εου[απι {οτ1βεηια. Φα βιοῖαί 

απίειη Ἱπ Ργαε[εηίῖα Ίου [οἱαπη ἀῑκί[[ε, Ῥαισαθ αἀπιοάιπα 

Πητεπιρε[αίμήι οοπιρ]εχίοπες Πἱρροσιαίεπα Πία [οπιρίήζε, αἱ 

Ἰαε Ροίία5 αποάάαπι εκεπρ]ανα εἰΤε νιάεαπίας Ύµα Ῥρᾶι5 

α(ια ε[αία ἀϊρηα {οιῖας οἶγοα ἰα]ία ἀ[οίρμπαο. Ώτοειπις 

αὐίοπα Ρ]εηῖας 4ε 1ρῇ8δ, απαπ Πβρταπα 4ε αὖτε, ]οεῖ εἰ 

αφ αἱ εἰ εριεωίογπα Ῥίπιαπη Ππτεσργείαρίπωαν, ἆαπι ΥΕεΓΟ 

«Πο. ραμ]ο απία ΓΙ Πε ΟΙοίάγαπα Ρο]]]οΙᾳ9, εο. α- 

Γοπρίο, 1 1ρ[ο ἤπεπι ογαΙομ ΓΗ Ροβίγής.  ΠΠΙεΙρενο 

ΠΘΙηΟΙ1ς Πο ορονίεί οπιπες, 4 φπίριας [ουἱρ[. Πιρροενα- 

ἰε, εοπΠΙα{1οπες 1 ἴεπιρεταίιῖ5 πηπά1 τορίοπίριας {μ[ε, 

εκοορ!ῖ9 Ετασίαε Ἰυοῖθ α πιατὶ τοιοιονίθιςδ. Ἠαεο εμίπν 

Γαρτα πιούυπα [απ Ἰαπ]άα εἰ [πιρίάα: ααεπιαασοά ατα {1πῃ 

Αεργρίις ἰωια [άργα τερίοπεθ οαἱάίογεδ 4ο [Ποοίογεδ, εχ- 

οερίῖδ εατΠι ἰπαοίριις 1ο πιαὶ ἀλ]ασςμ άρα, Επριάϊν 

΄ 
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κατὰ τὴν Θρόκην. ἐστὶ καὶ ΠΠόντον, ἐπειδὴ ταπεινὰ τὰ πρὸς 

τῇ Δαλαττη, διὰ τοῦτ "ἐστι θερμότερα ταῖς κράσεσιν. ἐν 
δὲ. τοῖς Θερμοῖς ὑποῖα τὰ κατ «ἄἰγυπτόν τὲ καὶ «4ιβύην, 

ἐπειδὴ τοῦ Θέρους ἀναψύχεται τοῖς ἀρκτικοῖς ἀνέμοις, διὰ 

τοῦτ ἔστιν ἦττον Θερμὰ τῶν αποκεχωρηκότων εἰς µεσόγειον. 
ο) ὃδ᾽ ἀκριβῶς εὔκρατός .τὲ καὶ µέση ἕώνη τῆς οἰκουμένης 

ἐστὶν ἡᾗ διὼ Ἀνίδου καὶ Κὠ καὶ σα χωρία μὴ πολὺ τού- 
των ἀποκεχώρηκεν, τοι πρὸς ἄρκιον ἢ πρὸς νὀτον. ἐπι- 

νοῆσαι δέ σε χρὴ ὃν ὧν εἴρηκα χωρίων, ἐπ ἀνατολήν τὲ 
καὶ δύσιν εὐθειών τίνα τεταμένην γραμμὴν εἶναι, τὴν ε- 

κρατον καλουµένην ζώνην καὶ ὑπὸ τών περὶ τὸ τοιαῦτα δει-- 

φῶν ακριβώς νοήσειο. ὀνομάξουσι ὃ᾽ ἔνιοι τῶν ἀστρολόγων 

οὐ ζώνας, ἀλλὰ παραλλήλους τὰς τοιαύτας ἐπὶ τῆς }ῆς 

ὁμοιότητας τών οἰκήσεων ἐπ ἀνατυλῆς ἕως δίσεως ἔκτετα-- 

ένας. ὃὁ μὲν οὖν λόγος τῷ “/πποκράτει περὶ τούτων ἐστὶ 

μαλιστα τῶν χωρίων, ἡᾗ δὲ τῶν ὡρῶν τάξις, ὡς αὐτός τε 

πολλάκις ἐνδείκνυταυ διὰ τῶν ἐπιδημιῶν οἵ τ ἄριστου τῶν 
περὶ τὰ τοιαῦτα δεινῶν ἔγραψαν, ἠδ᾽ ἐστίν. ἐπιτολὴ πλειά- 

επῖπι τορίοπίΡα8, αια]ῖ Τμταοῖα αο Ῥοπίπ6, απῖα Ἠηπιῖ- 

Ἴϊοτες, πιαγῖ [απ ΠΠ πας, Ργορίεγεα΄ {επιρεταπιεπίο σα]ῖ-- 

ἄἶογες εχ][ίαπί, ’ (αάϊς νετο, απα]ῖς Αεργρίης αο Τ1ργα, 

αιιοπῖαπι ροι αε[αίεπι α νεηΏῖς αΏ Ατοίο Γριαπῆβρις γε[τῖ-- 

δοναπίας, Ιάοίγουο πηηιϊς οαἱεΠί αααπι ϱπάαο αἆ πιεά[ίεγγα-- 

ΏΘΙΠΙ ταοε[ΠεγαἨΕ, Ζοπα νετο εκαπ]Πίε Ιἰεπιρεταία ασ 

πηεάῖα ονρίς ΠαδιίαβΙ]1 ε[ι, Ύπαο ρε ΟπΙάμπα εἰ Όσαπι 

η[ι]ας αἳ ϱπαε Ίοσα Ίοη Ίοησο αἩ ΐ αἆ ατίαπι απ αἆ 

απ γαπα τοσε[Πεγαπί, Ιπίε]]σετο απίεπι ἴε ορογίεί οἱ οο- 

Ρ1ΙαΙῖοπο οοπιργοµεπάεγο τεοίαπι «απαπάαπι Ἰπεαπι ρες 

αᾳιιας ἀῑπί Ίοσα ἴαπι αἆ ογίαπαι {πα αᾱ οοσα[απι Ρογγεοίαηι, 

ἐεπιρεταίαπι ε[[ε Ζοπαπι ποπϊπαίαπαν θιποά αἲὖ 5, απ Ἠ]ς 

1Π Υ6ΡΙΠΕΘ γογ[απίαχ, αοοιταίΐο ἀῑάῑοθτί,  ΝοππιΙ απίοπι 

αΠγο]οβῖ ΠΟΠ ΖοΠᾳ5, [οἆ ρατα]]ε]αθ ἴα]ος νοοϊϊαπί ἸΠαρίία- 

Ποπιιπι Παλ πάϊπος, αὖ ονία αἲ οοζα[απι ρουτεσίαν, Τία- 

ᾳπε ἆς 15 ρο[ππιαπα ]οοῖς Ἡ[ρροογαιί ΓΕΥΠΙΟ ο, ΄ Τεπι- 

Ῥοσιπι απίεπι οτάο, τί οἱ 1ρίο ρα[πι Ημτῖ ορἰἀσπιῖογαπι 
Ἰπά]οανΙί οί ταἲ Ῥταε[ιαπΠιπαῖ εαγάπη ΤΕΓΗΠΙ Ρο [οπ]ρ[ο- 
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ὃος ἀρχὴ θέρους ἐσεὶ, μεθ ἣν κυνὸς ἐπιτολὴ τῆς καλου- 

µένης ὁπωρας, ἣν δὴ καὶ αὐτὴν τὸ δεύτερον µέρος τοῦ 
θέρους τίθενται, μεθ’ ἣν ἀρκτοῦρος ἐπιτέλλων ἀρχὴν ποι- 
εἶται φθινοπώρου, κῴπειτα δύσις πλειάδων χειμώνος ἀρχὴ 
γίνεται, εἶτα μετὰ τὸν χειμώνα ἰσημερία τὴν ἀρχὴν ἔχει 
τοῦ ἤρος. 

εδ’. 

[1098]. ἸΤώὠν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον οὗ 
αὐχμοὶ τῶν ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότερου καὶ ἧσσον ὃα- 
φατωδεες. 

"Ὅτι βέλτιον ἦν τῶν προειρηµένων ἀφορισμῶν, ἐν οἷς 

διδάσκει περὶ τῆς ἕν ταῖς ὡὧραις καταστάσεως γεγράφθαι 

τοῦτον πρῶτον τὸν ἀφορισμὸν, ὃν νῦν προκεχειρίσµεθα, δι 
αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐμάθομεν. ἐπειδὴ πρότερὀν ἔστυ 
καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ διδασκαλίᾳ τὸ ἁπλοῦν τοῦ συνθέτου" 

τυηῖ, ἴα]ι ε[ι. | Ψετρίματαπι οτίπς αε[ῃαίῖς Ἱπίῆαπα εῇι, 

ουῖ [αοσοεά1ί σαηῖ86 ΟΣίµ16, ΟΡΟΓ89 Ὑοσαίαε, απᾶπι εἰῑαπα [6- 

ουπάαπα αε[ίαι] ρατίεπι αρρε]]απί.  Ῥοβ Ἰαπο ατοϊαγας 

ογΊεης απίππιπο ἀαῖ Ἰπίδαπ, Ὠεϊπάε γεγριΠαταπι οοσᾶ- 

{15 Ἠτεπιϊ Ῥτιποιρίαπι εχΙβαί. Αίααε αιοά 1πάε Ἠίεπιεπι 

{εφ αϊίασς αεηυἰποοΙαπι, Υεγῖδ εχοτάίαπα οοπ{Ιπεῖ, 
.9 

ΧΥ. 

Έα αππὶ οοπ(εμειοπίδις ἴπ ιωηΐνετ[ωπι [οοίαιες α[[άμις 
ἐππῤγίδις [πε [αἰιθγίογες πηίπισφιιε [είαίες. 

Οιοά Ρταε[μ{εν]ί ΡιαεάΠοίογα πι αρ]ογΙ/πιοταπα, 1π ο αἷ-- 

Ῥα5 ἆε {επιρεβαίαπι αππϊ Παΐα ἀοοεῖ, Ἠππο αρμογΙ[πηαπα 

Ῥτ πι {ογΊρετε, 4πεπι Ώμπο εχρ]οαπάππι [α[οερίπιπς, εκ 

1ρίι5 τεριας ἀῑάΙοίπιπςδ, ομπι 1ρίο αἆ Ῥτίαςφ [οτρίος αρΡΠο- 

τ1{πηο5 Ρτοβαπάοςθ, Ἠοο εἴἶαπι εσαΙπα5, ἴαπαι Ἠοο πεοε[μίαία 
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μετ ἐκεῖνον οὖν τον ἀφορισμὸν οὗ ο ἀρχὴ, νότοι βαρυήκαο 
ἀχλυώδεες, καρηβαρικοί. ' πρότερον μὲν τάξομεν οὗ ἡ αρχὴ, 

αἱ «δὲ: καθ’ ἡμέρην καταστάσιεο αἲν μὲν (358) βόρειοι τα 

κ ψήμμασιι πέν σαδαω τν ὀεύτερον δὲ τόν /ε νῦν. ἡμῖν προ- 

κέέµενον, ἐν. ᾧ τῶν ὕλων τοῦ. ἐνιαυιοῦ καταστάσεων προ- 
κρίνει τοὺς αὐχμοὺς τῶν η ἑίκύτως, ἐν μὲν γὰρ 

τοῖς αὐχμοῖς διαφορεῖται τὰ περιττὰ ὑγρὰ, κατὰ δὲ τὼς 

«πομβρ]ας ἔνδον τοῦ σώματος αὐροιζύμενα σήπεέται πλὴν 

εί τις αὐτὰ καῦ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. αροιξύμένα, ἑκκαθα (θε 

τοῖς γυμνασίοιρ. οὐ μεγάλη γὰρ. ἡ διὼ τῶν τάς κέ- 

νωσις καὶ μόνος σχεδὀν ἐν τῶν κατὰ τὸ δέρµα. τὰ δ᾽ 

τῷ βαῦευ κατεσπαρµένα τῇ τὲ σαρκὶ καὶ τοῖς μμ 

θοις ὀργάνοις οὐκ αὐτάρκως ἐκκενοῦταυ διὰ τῶν βαλανείων, 

οὐ μὴν οὐδὲ δια τῶν καθαρτικώὦν φαρμάκων 3) κένωσίς γε 

τῶν" περιτῶν. ἐπιτήδειος. 'µεγάλως τε γὰρ δεομένοις χρή- 

σίµος καὶ διὰ χρόνων μακρῶν, αἱ δὲ τών ὀσημέραι γενομέ- 

νων ἐν τῷ σώματε περιττωµάτων κενώσειρ ἐλάττους εἰσὶν 

εἀοσοιῖ Γης: αααπάοφιϊάεπι οἱ παίατα εἰ ἀοοἰτῖπα βπι- 

ΡΙεΧ. οοπιροβ!ίο ῥτίις 6. Ρο αλμπι ἰσίίας αρ]ιογί[πιαπι 

οι] 18. πα ο: αμ[ἐγί αιάίεμς εδειμάίπεα, οἶ[ως οαἰῖ- 

δίπεπα εαριῖς ϱνανιιαϊεπα, «οΥΡόΥεπΙ αο γε[ οἱ εἱ ο επ. επ- 

οἴίαπι. Ρτίοχεπι ἀταπι οτἀάῖπε Ιοοαρίπιας, ου] 1η ααι: 

φιιοτιάἰαπί τεπιρογµπαῃ [έαεις αφμιζοπΏί φμίάεηι ἄῑεπ[απὲ εοζ-- 

Ῥογα. Βεομήάαπῃ νεγο ΠαΠο πορῖν ρνοροβίαπι Παίμεπις, 

419 :εχ οπιΠΊΡιι απηϊ οοπβ Πα ἱΙοπῖρας Ποοϊίαϊες Ππωργ-- 

Ῥα6 ρνασ[ετί, Ἰάφιιο πιοτῖίο, ΊΝαπ ρου Ποοιίαίθς Ἰιπιϊάα 

εχοτοπιοµία ἀ[οιΠαΠίαγ, 4146 ρου Ίππῦτον 1Π ϱΟΥροτθ οο|- 

Ίοσεία ρυἱτε[οιηξ, ΠΠ ααῑς Πρία α ποιες εχεγοΙἰα[ΙοπίῬα8 

οχριχρεί.  ἵοι επ 418 Ῥα]ηεῖδ ναοπαίϊο Ῥετβοίίατ, 

πιαρηα ο[ι, [εὰ ποππΙμ] οα οοπηῖπς Ἱπιρασοίαι ἀπποίαχαϊ 

νασιαί;, πας νοτο {π Ῥτο[απάο ῥροῦ οαγπθΠΙ εἵἳ [ο]ά[ογον 

Ρανγίος οὐραηίσας Γρατ[α Γαπέ, πο [αἱ αΡαπάο ῥρες Ῥα[-- 

Ίεας ναοεπανίατ, Ἄθεαιο οεγίο ϱἴάε Ῥυγραπήραδ πηεΙσᾶ-- 

πηΘΗΙ15 ϱχογεπιθΠίογιιπα ναοιαϊῖο ῥτοππονείαχ, Ἱάσποα Γαοτ]ῖ, 

ᾳἩ1ρρ6 ας ΠΙαΡΠΟΡετο οροπῖρας οἱ Ἰοχρίς ΤεΠΙΡοσΙΠι 1-- 
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ἢ κατὰ φαρμάκου Καθαίροντος ὑρπόῳ Σὲ δὲ καὶ βουλη- 

Θείη τις αὐταῖς χρῆσθαι δὶς τοῦ μηνὸς ἢ πάντως γε ἅπαξ 

εὐλαβούμενος αΌροισθῆναι πολλὼ τῶν πἐριττωµάιων, κακώ- 

σει τὸ σώμα, μετὰ καὶ τοῦ μοχθηρῷ περιβαλλειν ἔθει. τῆς 

γάρ τοι τροφῆς τὸ μὲν οἷον ὀυῤώδές ἐστι καὶ ὑγρὸν, ὃ χά- 

ϱιν τῆς αἀναδύσεωφ αὐτῇ µέμικται, τὸ δὲ οἷον λιγγνυώδες 

περίττωµα κατὼ πλεῖστά γε τῶν σιτίων ὕσα μοχῦηρότερα 

καὶ διαφεύγει τὴν ἐργασίαν τῆς φύσεως, ὡς μήθ ὁμοιωθῆ- 
ναι τῷ τρεφομένῳ σώματυ μήτε προσφῦναυ. ταῦτα οὖν 

πάντα κενοῦσθαι μὲν ἐφ ἡμέρᾳ δεῖται, κενοῦται δὲ μᾶλ- 

λον ἐν ταῖς ξηραῖς κατασεάσἑεσιν περ ἐν ταῖς ὑγραῖς καὶ 

διὰ τοῦτο ταύτας ἐγιεινοτέρας εἶπεν. 

ιστ. 

Ἰοσήµατα δὲ ἓν μὲν τῇσιν ἐπομβρίησιν ὥς τὰ πολλὼ }ίνε- 
ται πυρετοί τὲ μακροὶ καὶ κοιλίης ῥύσιες καὶ σηπεδόνες 

τεγνα]]ῖ πἰεπάα νεμ]αί. Αά Ίιαρο 4παε ποτε 1Π οΟΓΡοτα 

εχοεγεπιεπία Ῥτουγεαπίµσ, ᾗΡάΙΟΙΟΥΕΡ εογΙπι Υ8ΟΙΒΙΙΟΠΕ8 

Ρρυγραπ[ῖς πιεάἸοαπιεπ!1 {αου]ιαίιῬις οεάμηί,  Οαοά { φαῖθ 

νεε]ίμδ πε οορ]ο[α Ιπ οΟΣΡοΤτε εχοτεπιεηία ΟΙΠΙΗΙΕΗ ΓΗΣ 

ρυγρα[οπίθις 5 αι οεγίε [επιεὶ 1Ππ πιεπ[ο νο]αεχῖῖ, 198 

ΡΤαεἰεγιαΠ1 ηιιοᾶ Ῥγαναε οοτρια5 Ἱπρ]]σαβίϊ οοη/[αεἴιιά1Π1, 

εἰῖαπι Πρίυαια Ιαβρε[αοίαριῖ, Ἐπίπινετο αἰἰπιεπϊ ΕΧΟΓΕΠΙΕΙ-- 

{απι αποάάαπι εἰ νε]αῖ [εγο[απι αο Ἠαπηίάαπα, ααοά αρί 

ἀπβιγιρι1οπῖς σταϊῖα Ῥεγπηϊκίμπι εἰ; αἰίεταπι εβ ἴαπαυαπα 

{αἱ1ρίποβυπι γεβάπαπα 1π ρεγπι[15 οἰρατῖί Ργαε[εγίϊπι ἆε- 

{εγιοτῖναδ, ααοά παϊαταε ορ]βεῖαπαι οΟΕΙΙΟοπεπινε Γαρίετ{α-- 

ρίι, αἱ αιιοᾷ πθφιιε αἰεπάο εογρογί αΠηϊ]αγὶ πε αε ασο]α-- 

πανί αμθαῖ. Ἠαεο ἀβίας οπιηῖα οΙΙά1ε ναεμαηάα [απ1, 

Γεὰ Πεοῖ Ροίῖα αι Ἰαπι]άϊς {οπηρε[ίαῖρις γασμαπίας, 

Ρτορίεγεααε 1]]αν [αἱαρείογες εἶ[ο ρνοπμηο]αν{{. 

ΧΥΙ, 

Ῥεγ α[[άμος ἱππδτες πποτοὶ ῄρίεγμπιφμε οδοτίµπιμτ, ᾖ[εῦγες 

ἀἰμίμγπαςε, αἰυί [μπίοπες, ρμιγεάίπες, ερἰιερ[αε, αρο- 
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Εά. Οµατι, ΤΧ. [109.] Ἐὰ. Βα[, Ῥ. (058.) 
ΓἸ σι αν θὰ. αξ ἀ , 3 Ν 

καὶ ἐπίληπτοι καὶ αποπληκτου καὶ κυναγχαυ. ἓν δὲ τοῖ- 
3 . [ή 3 ’ 3 , ν 

σιν αὐχμοῖσι φθινωδεες, ὀφθαλμίαι, ἀρθρίειδες, στρα- 

γουρίαι καὶ δυσεντερίαυ. 

Τὸ μὲν τοὺς μακροὺς πυρετοὺς ἐγρότητος ἔπεσθαυ πλή- 

Θει Θαυμαστὸν οὐδὲν, εἴ «ΥΣ δέονται μὲν τῆς πέψεως οἱ 

«κάμνοντες εἰς λύσιν τῶν νοσημάτων, τὰς πλείονας δὲ ὑγρό-- 
τητας εἰκὸς ἐν πλείονι χθόνῳ πέττεσθαι. προσέτι δὲ καὶ 

τὸ ψυχροτέρους καὶ φλεγµατικωτέρους ἐν ταῖς ἐπομβρίαις 

γίνεσθαι τοὺς χυμοὺς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐν τοῖς αὐχμοῖς 

Ζολωδεσιέρους, ὥστε καὶ κατῷ τοῦτο χρονιοῦσι μὲν ἐν ταῖς 

ἐπομβρίαις, ὀξύτεροι δὲ ἐν τοῖς αὐχμοῖς πυρετοὶ γενήσον-- 

ται, τὸ δὲ καὶ τὰς ῥύσεις τῆς κοιλίας εἰκότως ἓν ταῖς 

ἐπομβρίαις γίνεσθαι, τῆς ἐν τοῖς χυμοῖς περιουσίας ἐκκά- 

Θαιρομένης διὰ τῆς .γαστρὸς οὐκ ἄδηλον, ὥσπερ γε οὐδὲ τὰς 
σηπεδύνας, ἀσηπιότέρα γὰρ ἐναργῶς ὁρᾶται τὰ Σηρὰ τῶν 

ὑγρών. εἰσὶ δὲ δήπου καὶ αἳ ἀποπληξίαι καὶ αἳ ἐπιληψίαυ 
φλεγματικὰ νοσήματα. κπυνάγχη δὲ γίνεται μὲν ἔστιν ὅτε 

Ρ]εκίαε, απρίπαε. . Ῥεγ Ἱπαρπας αμέεπι [οοαίες ἔαῦες, 

ορ]ιιαἰπιίαε, ατι]γιεϊάες, [ἐγαπβιγίαε αο ἀγ[επιετίαε. 

ἳ 

Εεῦτες αιπ]άεπι Ίοπρας ΠαπηϊάΤίαἰ1ς πια] ἴπεπα Γεφυῖ 

πλΙγπα 1ο. ει, Πᾳαάεπι αορτοΙ απ πποτβογαπι [ο]αΙοπεπα 

οοοΙίοπθ εσεηί, Ῥ]αγες αιίοα Πηπα]άίαίες ποπηΙᾷ 1οηβο 

(επΊροτο οοποοφ1 ρο[απί, Ἠπο αεσοά1ξ ᾳποά ρ]ανίαγαπι 

α[[αιαία {ΓΙριάΙογος. εἰ ΡΙμΠ{ο[ίοχεθ ΙΙΠΠΟΥΕΘ ῬΡγοσγθεπίΗς, 

ᾳπθ μια ἆ μι απ οοπίτα. Ποοϊίαίῖραςφ Ἠ1]ο[ογε. Όματο Ἰας 

ᾳἴἴοφιο χαἴ1οπς {εργο ῥ]ανίο[ί ἴεπιροπήίῤας ἁῑπιαγηῖογεΒ 

οοΠίγαφι1ο Ποοϊιαϊῖρς αοιῖογος εναἁυπί. Αἰνῖ ααἱεια Πιι- 

κἰοἈθ5 ππογ]ίο Ῥιπνίο[ς ἰεπιροτίρας ορονΙπί εκ Ἰάπιογαπα 

το αμ απ τἷα Ρος αἰνΏπῃ οχραγσαίἰα οΡ{οιτάπα ηΟἩ ε{ῖ, ϱπθπι-- 

απού πα οἱ ραἰγοἰπεδ. Ῥίοσα Παππιιο Ἠπηϊοἶς Ῥχγος τα 

πμ ο[[ε ουποχῖα πιαπ]{[ε[ο οοπ[ριοϊαπίασ, απ αάφμο 

οἱ ερι]ερβαο οἱ αρορ]εχίαο πιονρῖ ῥΠωΙ{οΠ. Ληρίπα ααίεπι 

{1 Ἰωτενά πα Τρία εχοτοιποπίογαα αᾱ {αμςςδ ἁο]αία πια]]- 
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Εὰ. Οἶναχί, ΙΧ. [109.]  Εὰ, Ῥαβ. Ύ. (059.) 
φαὶ αυτοῦ τοῦ πλήθους τῶν περιττωµάτων ἐνεχθέντος εἰς 

φάρυγγα. γίνεται δὲ ὡς τῷ πολλὼ καὶ τῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς 

ῥευμάτων ἐν φάρυ}γι στηριγθέντων. ὅτι δὲ ἐν ταῖς ἐπομ- 

βρίαις τά τε ἄλλα ῥεύματα καὶ μάλιστα τὰ ἔκ τῆς κεφαλῆς 

ὁρμωμενα πλεονάδει, πρὀδηλόν ἐστι καὶ λέλεκται πολλάκις. 

ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖς τᾶς τὲ φθινώδεις νύσους φησὶ πλεονά- 
ειν καὶ τας ὀφθαλμίας, αρθρίτιδάς τε καὶ στραγγουρίας 
καὶ δυσεντερίας, αδιοριστότερον ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὴν περὶ 
τούτων ἀπόφασιν ποιησάµενο. αἳ γὰρ φθινώδεις νόσου 

Φύο. ταύταις ἔπονται καταστάσεέσι, τῇ τε ἄκρως ψυχρᾷ, καθ’ 
ἣν καὶ ῥήγνυνταί τι τῶν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις 
ἄγγείων τινὰ, καὶ τῇ μεθ ὑγρότητος Θερμῆ, καθ ἣν ἡ κε- 

φαλὴ πληρουμένη. καταπέµπει τῷ πνεύμονι ῥεύματα. τῇ δὲ 

Ἔηρά μὲν, ὅσον ἐπὶ τῇ θερμότητε καὶ ψυχρότητυ κατὰ φυ- 

σιν ἐχούση, πάντα μᾶλλον ἢ. φθινώδεες «ἄκολουθήσουσο 

νόσου. διό µου δοκοῦσί τινες ἄναγκασθῆναι τὸ περὶ τῶν 

ὀφθαλμῶν ἀκαῦσαι τὸ φθινῶδες, ἵνα ὁ λόγος ᾖ τοιοῦτος. 

ἐν δὲ τοῖς ἀμέτροις αὐχμοῖς αἵ τ ὀφθαλμίαυ φθινωόεις 

1μάΐπαε; Πί εἰῖαπι ΡΙεγΙπι(αο ΠασϊοπίΡιθ α οαρῖίο ἵπ Γαποῖ- 

Ῥης Ἱπιραοίῖ, Οποά απίεπ ρ]ανῖοβς (επιροτίριι ἴππα αἰ]α 

Πιικίοπες», ἔιπι ροἱ([Ππτπα ο εαρῖίο ταθπίος εχαρετοηί εξ 

ππαπΙ {ειπα εἲ ππα]{οἰΙε α πο ἀῑοίαπι ε[Π. ἈῬευ [οοιίαίςες - 

απίθιη ἰα[οο΄ ΙΠΟΓΡΟΒ, ορλ(µα]πιῖας, ατμγ]]άςς, [τα-- 

δυτίας εἰ ἀγ[επίετίας [οαίετο ῥΡγοίετεης, 1ΠάΙΠΙΠοίῖαδ πιει 

απἰάσπα [εηῖοπίία ἆο Ἰϊς ογαϊϊοπεια {εοί. ΜοτΡί παπιαθ 

{αΡίάϊ Πα[οο ἆμας οοπβΙαίῖοπςες [εαααπίασς παπα ΓάΠ1Π1θ 

{πὶσιάσπα, οπα να5 αἰφαοά αμ[γαπιεπίογααι τε[ρ]χαΠοπῖ 

Γεγντεηίίαπι ταπριίαχς αἰίεγαπι οα]]άαπι βΠπιπ]ᾳαο Ἱαπιῖάαπι, 

απα εαριῖ τερ]είιαπι αἆ Ῥ]ποηέπι Πακίοπθς αΡ]εραί; {ς- 

οςπ ΥεΓο οοπ/{[ΗπΠοποΠα, απαπίαπα Ίπ οαἱογο αο ἱρογο 

Γεοιπάμπι ππίαταπα [ο Ἰαρεπίοιη, ΟΠ1Π68 ροίῖμδ. πιοςβὶ 

ᾳπαπα ἴαρες οομαβαπίαγ,. Ῥτορίετεα πμ νΙάεπίαχ Πο-- 

ππ]] οοαοίϊ {ιο αἆ οομ]ος α[εοίος ἱαβρίβοιπα αἀ]εοίίναπι 

τε]αίαπι ΙΠίε]]ίσετε, ταἱ Πἱ Πα]πβπιούί οΓαΓΙΟ: ἱπππιοάεγαεὶς 

αμίεπι [ιοεατίθιο ορ]ε]αϊππίαε ταδί[ιεαε [ιωπὲ, Ίιοο ε[ὶ 4παςο 
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Τά. Οἶνατι. Ὦς. [109. 110.1 Τὰ. Γαβ, . (958) 
γίνονται, τουτέσιιν εἰς φθίσιν ὀφθαλμών τελευεώσι, καθ ὃν 

ἄτρυφώιεροί τε καὶ ξηρόίεροι τῶν κατὰ φύσιν ἀποτελοῦνταυ 

μετὰ τοῦ καὶ τὴν κὐρην αὐτῶν στενὴν Ίίνεσθαι, ξηραινο- 

µένων δηλονότι τῶν ὑγρών, ὑφ ὧν Φδιατεινοµένη μετρίως 

μὲν ἐν τ κατὰ φύσιν ἐφυλάτιετο συμμετρία» µειξόνως δὲ 
ἢ προσῆκεν εἰς πλάτος ἐξετείνετο μοχθηρύν. εἰ ὃ αὐ- 

[110 ] τας ταῦ ἑαυτὰς ἀκούομεν εἰρῆσθαι τὰς ὀφθαλμίας, 

προσύησομεν αυιαῖς τὰς ξηράς. εἴρηται ὃ᾽ ὀλίγον ἔμπρο- 

οῦεν ἡ αἰτία τοῦ ἔηρὰς ὀφθαλμίας ἐν τοῖς ἀμέτροιο αὖὐ- 

χμοις γίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ. ἀρθριτικὰ νοσήματα 

τὰ μὲν ἐπὶ ῥεύμασιν, οὐδὲ ὕλως ἔσιαί καιὼ τὰς ἀμέερους 

Ἑηρότηιας τὰ ὃ᾽ ὑπὸ δριμύτητός τινος, ἐων καὶ θερμύτης 

ἄμετρος προσγένηται, τηνικαῦτα μύνον ἔσται. τίνας οὖν εἴ- 
θήκεν. αρθρίτιδας ἐν τοῖς αὐχμοῖς γίνεσθαι ζητητέον. εἰ 

γὰρ ἄμετρου γεννηθέντες δαπανἠσειαν ἐκ τῶν ἄρθρων τὴν 

ὑγρότητα, δυσκενησίαν μέν τινα κατὰ ἑηρότητα ποιήσουσιν, 

ἴσως ὁὃ ἄν ποτε καὶ ἄλγημα. τὴν μέντοι καλουμένην ἄρ- 

Φρῖτιν ουκ ἂν ἐργάσαιντο, πλὴν εἰ πᾶν ἄρθρων ἄλγημα κα- 

1 οομ]οταπι ἴαθεπι ἀεβμηαπί, Ύµα 1ρᾷ ῬΡναείε ΠΑΙΙΤΕΠΙ 

{πα πιαοΙ]αη1οΥς6 Ίπππ [Ποσίοχο ῥτοΥ/[ςδ εναἀυπῖ ϱογα-- 

ᾳπε ραρί]]α τεάάτίαν αηριβίου, εχβοσαῖθ ν]ἀε]]οεί 1 Πο-- 

πρι α απἱριςδ πιοάεναία αμ]άεπ ἀἰΠεηία 1π παϊατα]α 

Πγιπανοἰγ]α Γογναραίασν πηαρῖς νετο ϱπιᾶίΠ οροσίθαί αἆ Ρτᾶ-- 

ναι Ιαἰαάίπεπα εκιεπἀεραίαν,  Θὶ νετο Ἱρίας Ρος [6 ἀῑοί 

ορια πηίας. Πε {ραηνας, 1ρῇ9 Πσοσαν αἀ]αήρειηςδ.  Ὠἶοία 

νογόὀ μαι]ο απίε οαι[α εΒ, Ύὐα βοσαε ορ ]α]πῖας Ρος. 

ἱππιούσγαίος [ᾳπαἱογεβ Ῥτουγθεπί.γ. ὁαπι Υετο αγγ] οἱ 

πλου Ρί α- Παχιοπίρας οτίαπάί ππ]]ο πιοάο. ρες ἀπιποάεγαίαθ 

Ποοϊιαίες ᾖοηί. Οαϊ παππαο αὉ αοτίπιοηῖα θπαζαπι Ῥτο- 

οσοὐαμ!., [ οσἱοχ ποφς Ππηπιοάεγαίας αοσε[[ενί, ἴαπο [ο-- 

Ίαπι οὐοςίεΠίµή,. Όιας ἰδίίαχ ατι]γ]ήάες ῥρ6ῦ- {[ᾳ11α]ουος. Π1ουϊ 

ἀῑκαιν]ίι «ᾳπαεγεπά ή ε{[ι,. επί ἹΠπππποσταΙ Γᾳπα]ογθΒ 

{αοἱϊ αγίοι]οΓΠ αάαίοπα οοη[απιΓετ]πίς αφ παπα [απ 

γαο [οο]ίαίε πποίιις ἀἰ[Ποιιιαίεια, {ογ[α[μν εἰίαπι ἀπίογ άμα 

ἀοἱογοπα ο[ῃοῖοπί: παπα ἱαπιεπ αΠεοίομεπι αγιωγτ 

νοσαίαηι οοποιιανετῖηί, ΙΙ ᾳαἱ6 οιαπεπα αγἰἰοι]οταπα ἀο]ο- 

/ 
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Εά. Οἶνατι. ΙΧ. [110] Ἔπ, Βε[, Υ. (958.) 
λεῖν τὸ τοιοῦτὀν τις ἐθέλη. καίτου αὐιὸς ἐν τῷ δευτέρῳ 

τῶν ἐπιδημιῶν φησιν, ἐν «{ἴνῳ ἐν λιμῷ ὁὀσπριοφαγέοντες, 

᾿κελέων ακρατέες ἐγένοντο' αταρ καὶ ὀροβοφαγέοντες γονυαλ- 

γέες, οὐκ αρθριτικοὺς, αλλὰ γονυαλγεῖς ὠνόμασεν αιτοίς. 

ἴσως ὃ᾽ ἄν τις λέγοι μὴ τὸν ἑνὸς ἄρθφου πὀνον, αλλὼ ιῶν 

πολλὠν αρθρῖτιν ὀνομάζεσθαι, καὶ κατὰ τοῦτο μηδέπω 

τοὺς γονυαλγεῖς αἀρθριτικοὺς προσαγορεύεσθαι. περὶ μὲν 

οὖν τῆς ἀρθρίτιδος ἀρκείτω διηπορῆσθαυ µέχρι τοσούεου" 

περὶ δὲ τῶν στραγγουριῶν ἐφεξῆς εἴπωμεν. οὐδὲ γὰρ ουδ” 

αὗται τοῖς αὐχμοῖς ἁπλῶς ἔπονται, χωρὶς τοῦ διορ/σασθαυ 

τοὺς τρεῖς διορισμοὺς, ἕνα μὲν τὴν αμετρίαν τῆς ξηρὀτη- 

τος, ἕτερον δὲ τὴν μετὼ Θεριότητος, καὶ τρίτον τὴν μετα 

ψυχρότητος, ὧν οὐκ ἐμνημιώνευσεν ὁ /πποκράτης. «ἀλλ ἐάν 

τις, ὡς ἔφην, ἐθελήση πασῶν τῶν ἐν ταῖς ὥραις καταστά- 

σίων ἐρευνήσασθαι τὴν φύσιν, οὕτως αὐτῷ ποιητέον. έσταυ 

ὃ᾽ ὃ λόγος σαφης ἐπὶ παραδείγματος αυτοῦ τοῦ νῦν προ- 

κειμένου σκἑµµατος. αὐχιὺς μὲν γὰρ ἄμετρος ἐν μὲν 

ταῖς εὐκράτοις φύσεσιν ἑτέραν ἐργάδειαι κατὼ τὸ σώμα 

Υ6ΠΙ ία νοσᾶτε γε]ῖ. Όπαιπαπαπι 1ρί[ε ερἰἀεπιῖογαπι [6-- 

εππάο ία ργοπιποῖαί: 4επί [απιῖς ἵεπιρογε φμῖ ἰεςιωππὶ- 

δις ῥε[εεδαπετ ἵπ ογμγµπ ἀεδιίίαιέπι Ιπείάεγαπε ει ργο- 

Ῥιεγ εογωπα ε[ μπι σεπµµτῃ «οίογει ρατϊεδαπιω, Ποτ ατιμαὶ-- 

ἶσοβ, Τεά σεηπα ἀο]επίες ἹΠρίος αρρε[Ιανι. ΑΙ απΙἆαπι 

{οτία[]ς οεΠ [εί ποπ ππῖαδ ατγ]οιἱ ἀο]όγθι, [οἆ πι ]ογη πι 

Ππιπὶ αγ ἡντῖπ. ποππατί αἱ Ι4οἴγτεο 6εῃηα ἆο]επίες Ποή-- 

ἀωπι αγίμγίῖοος αρρε]]ατῖ. Αἴαπε ἆε αγ μγηῖἆε Ἰασίειας 

Ίαεο απαεβ[ῇε Γιβιοείαϊί. Ῥο Πταηριτ] απίεπι ἀείποορς 

ἀπΠεταπηας.  Ἀεπε επίπι ἱρίαε εἰἶαπι Ποοῖαίος αΡίο]ιία 

οοιπΙαπίας, Πα τρις αάλΙρῖς ἀῑβιποίτοπίδας, Ρτίπια 

ε[ὶ Ἱπιπιοὰεταῖα Πεεῖίας; {εοιηάα οσπι οάΐϊογε Ποοϊίας; [ετίῖα 

Ποσϊίας επι {ροτθ, «ΦΠΑΤΗΠΙ ΠΟΠ ππεπϊμ Ηϊρροογαίες, 

ῷῇ οι ἵαπεν, υἱ ἀῑκί, Ἰρεαί ο ΙΙπΙ 1π απηπὶ [επιρεί[ία- 

ερας οοπ/[ΠαΗ1οπαπα Παίιταπαι Ἱηνείίσανα, [ιο 1ρί {αείε-- 

ἀμπαι.  Ετε απίεπ πιαπ][είία εκοπΙρἰο ΡτοροΠίαε Ία]ας 

απαε[ίομ]ς οταίῖο: πάπα Ἰπιποάεταία [ἰοοῖίας αἰίαπι ἵη ἵεπι-- 

Ρεταιῖ παϊυτῖς, α]ϊααι ἵπ Πεοῖδ,' θπειιαάπιοᾶμπι εἰ αἰίαπι 
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Εὰά. Οµατί. ΤΧ, [110,1] Ἐά. Ρα[. Ὑ. (258. ο] 
΄ ς ’ 3 

διάθεσιν, ἑτέραν ὃ᾽ ἐν ταῖς ξηραῖς, ὥσπερ γε κάν ταῖς 

ὑγραῖς ἑτέραν. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν θερμήν τὲ καὶ ψυ-- 

χρὼν ἄλλην ἓν ἑκατέρᾳ διάθεσιν ἐργάδεται. καὶ κατὼ τὰς 

συξυγίας δὲ τῶν ἁπλῶν δυσκρασιῶν ἄλλην μὲν ἐν τῇ Θερ- 

μῆ τε καὶ ξηρᾷ, διαφέρουσαν ὃ) αὐεῆς ἐν τῇ ψυχρᾷ τε 

καὶ Σηρᾷ, κἀπὶ τῶν ὑπολοίτων δυοῖν ὡσαύτως. ὥσπερ δ᾽ 
ἁπλῆν φυλάξαντες  ἄρτι τὴν τοῦ περιέχοντος δυσκρασἰαν 

” ε ΄ ’ ” ’ 3 / 3 , ν΄ 

καθ ἑκάστην φύσιν ἐφαμέν τινα ἰδίαν ἐργαξεσθαυ διάθε- 

σιν, οὕτω σύνθετον ὑποθέμενοι καθ ἑκάστην αὖ πάλιν 
’ 3 ΄ Ν 3 [ υ ’ ”, 4 

φυὺσιν ἐπισκεψομεῦα τας ἑσυμένας διαθέσεις. έσται δὲ 

σύνθετος ἡ Σηρὰὼ τοῦ περιέχοντος κατάστασις, ὅταν ἤτου 
μετῷ ψυχρότητος. 1) Θερμότητος μιχθῆ. καίτου 7ε ἁπλῆ 

δόξειεν ἂν εἶναί πως σινθετος, ἐμίγνυτο γὰρ εὐκράτῳ κα-- 
ταστάσει μέση τῶν (9569) αμετριὼν ἑκατέρων, τῆς τὲ κατὰ 
Θερμιότητα καὶ τῆς κατὼ ψυχρύτητα. συγκεχωρηµένου δ᾽ 

ἐν ταῖς διδασκαλίαις ἁπλᾶς μὲν δυσκρασίας γίγνεσθαι τὼς 

κατὼ µίαν ποιότητα τοῦ κατὰ φύσιν ἐξισταμένας, οὐχ ἁπλᾶς 

δὲ τὼς κατὰ πλείους" εἰκύτως. ὅταν ἐν μὲν τῇ κατὼ τὸ ξη- 

1 Ἠπι]άϊς οοτροχϊ5. αΠεοίϊοπεια ε[ιοῖί, Πο εί 1π οα]ᾷ18 

Ώο {τὶσιάϊ5 ἀϊῑνειίαια 1π πίγαφιε αΠεοίίοπεπι ογεαί. Βεοιη- 

ἀππι’ εἰἶαπα οοη]ηδα[ἴοπες [πιρ[οίαα ἀΠπειρε[ιαίαπα αἰίαπι 

απίάεπι 1π οα]]άα εἰ βσσα, «ἰνετί[απι απίειη αὖ Ίρ[α 1π {]- 

ρῖάα εἰ Ποσα εί 1π τε]αμῖδ ἆπαβριςδ οοἀειι πιοάο Πί «ο- 

αραίιοηίρας. Εί ααεππαάπιοά μπα. Πππρ]ίοεπα ῥραι]ο απίθ 

Γευναηπίε5 απηβῖεπί αὐγῖδ. Ιπίεπιρεγίεαι 1π Ππαπαφπε πα- 

{ητα {αἴατας οΠεοίίοπες οοπβἀεταβίπια», Ἐταί ααἱεπι οοπι- 

Ῥοπίας [ίοσα απιβ]οη15 αὐτῖς οοπ[μμίῖο,, ααάπα [γρία τα 

αυ σα]άῑιαἰϊ αὐηϊιχία Γμεῖ, «ααπιααπι εἰ βπιρ]εκ ϱπο-- 

ἁαπιπποάο νιἀεραίαν εἰ οοπιρο/ία. Ναπι πιϊ[οεραίιν {[θπι-- 

Ῥεγαίαο οοπΠβἰ (που ἀπίεν αἰταπηφιο ΙΠποοπ]πιοθτα[Ιοπο, 

ἴππαι εαἵη. 4πάε 1π οαἱογε ἴππι 6απι Ύπαθ ἴἵπ Γήσογε εχὶ- 

ΒΙί ππεάία,  Ἠοο απίοσι οοπεε[ο ἵπ ἀοοίιγίαϊ Ππιρ]ίοθβ 

απἰάεπα ΙΠεπιρεγ]ες «ας ε[[ε ᾳ1αα αμαλίαίε ππα α πααγα]ὰ 

Παία τεοράαπί, Ἡοπ Ππιρ]ίοες απίεΠι «ᾷ5δ 41αε Ρ]μτίρας, 

πηθγ]ίο» ϱπ1πι 46ς απιβΙεπς Ποοὶ εἰ Πιπιῖάϊ ορροβιῖοπθ 
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Εὰ. Ολατι. Ν. [110. 111. 1 Ἐά. Βα[. Ὑ. (259.) 
ϱόν τε καὶ ὑγρὸν αντιθέσευ δύσκρατον ᾖ τὸ περιέχον͵, ἐν 
δὲ τῇ κατὰ τὸ Ὀερμόν τὲ καὶ ψυχρὸν. εὔκρατονι ἁπλῆν 

ἐροῦμεν εἶναι τὴν δυσκρασίαν. ἐφψ ἁπάνιων οὕτω σκοποῦ- 

σιν ἡμῖν εὔδηλον εἰς ὅσον ἐκταθήσεται μῆκος ὅ τ ἄλλος 

τῶν καταστάσεων λόγος, ὅ τὲ νῦν εἰρημένος ἐπὶ τς κύ- 

στέως. αἳ γάρ τοι στραγγουρίαι γίγνονταυ διά τὲ τὴν [111] 
δριμύτητα τῶν οὔρων καὶ αθῥωστίαν τῆς ἓν τῇ κύστει κα- 

θεκτικῆς δυνάµεως, ἥτις πάλιν αθῥωστία Ίίνεται δι ἅμε- 

τρὀν τινα δυσκρασίαν. οὐσῶν ὃ ὀκτῶ τῶν ἀμετριών, καθ’ 
ἑκάστην αὐιῶν ἀθῥωστός τε ἡᾗ κύσιις ἔσται καὶ διὰ τοῦεο 

ἀκολουθήσουσιν αυὐτῇ στραγγουρίαι. καὶ μὲν δὴ καὶ αἳ 

δριμύτητες τῶν οὕὔρων ὑπὸ δυσκρασιών }ίγνονταί τινων 

καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ δερμὸν, ἐφεξῆς ὃ᾽ ἐπὶ τῆς 

κατὰ τὰ Φερμότητά τὲ καὶ ὑγρύτητα καὶ τρίτον τῆς κατὰ 

ξηρότητα. ενήσεταν γοῦν καὶ διὰ ταῦτα στρα) ρα τῶν 

αὐτῆς τῆς κίστεως παθών ἰδίων ἐξηρημένων, οἷς ακολου-- 

Φοῦσιν αἱ στραγγουρίαυ λόγῳ συμπτώματος, οἷον ὅταν ἤεου 

δι ἕλκος, ἢ ἐρυσίπελας, ἡ) ἀπόστημα κατ αὐτὴν γὲνόμένον, 

ΡαετΙῖ Ιπίεπιρεγαίας εἰ οα)ιάϊ εἰ {ΠὶρΙάϊ{ οοπ{επίῖοπε ἔεπι-- 

Ρεταία5, (πιρ]ίοεπι είῖα Ππιεπχρεγίεπι ἀἰσειπαδ. Δί ἵῃ οπι- 

ημας ηορῖς ία [ρεοι]απίῖραδ Ῥογ[ρίοιππα ε[ι οΓαΙΙοπεΠι 

ἴαπα Θαπι αἰίαπι Ύααε ἆε οοπ/[αἱοπάριις ει, αι 6αΠι 

4υαε παπο ἆ4ε γεβεα Μαρείατ, 1π πιβρπαια Ρρτο]κτίαίεπια 

ενα[ικαπι.. Θαηρισίας παπηαθ Παπί ἔαπι Ῥτορίες τχίηα- 

ται αοτπιοπῖαπις, ἴαπι ρτορίόν {αομ]ας τειεηἰγ]οῖς γε[-- 

σαα Ιπιρεο]]αίειη, οαας τατ[απι Ἰππρεοι] ία οϐ Ἱπππιοάς- 

ταΐίαπι αῑααα Ιπίεπρεγίεπι οβογ]ς.  Όσαιπῃ νετο' οοίο 

απι Ππιπιοάεχαίίοπες, Ἱρίαταπι ππαφααφαε Ιπιρεοῖ]]α επί 

γεῄσα, αἴφπε Ιάοίχοο εαπι [ιγαησυγίαε οοπ[εφαεπίας. Οµπίη 

εἴῖαπι αγίηθε α.τὶπιοπῖα α βάση Πί Ππίεπρετίε, Γεά ρτῖ- 

ΏΊΗΠΙ 4ο {ΓεηπεΠΙΙΙ5 α οα]ογῖ, ἀείπάε α οα]οτῖ εἰ Ἠιιπιῖ-- 

ἀῑιαι]5, αο {εγιῖο α Ποο]α[ῖ εκοε[α. Εἰεί Ιἴαηαε {μπι αἲ 

Ἠ]5 οαι[ς Πταηρδαγία, ἴππι αΏ εχοερίῖ ῥρτοργῖῖς Ίρμας νε- 

Ώσαο αΠεε[ίραθ, φπος [Υπιρίοπια[1 ταϊῖοπε Πχαηρυτία οοΠ-- 

{εφμίίασ; νε]αά «παπι απῖ5 Ρτορίες π]οις απί ετγ[ίρείας 
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Εά. Όματι. ΙΧ. [111 Εὰ. Ῥα[, Ῥ. (959.) 
ἢ φλεγμονὴν, ἤ τι τῶν τοιούτων ἕτερον, τῇ στραγγουρίᾳ συµ- 

πέσῃ.. νυνὶ γὰρ οὐ περὶ τούτων ὁ λόγος, ἀλλὰ µόνον τῶν 

ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος κράσέως γινομένων. ἐστὶν, ὤώσπερ 

γε οὐδὲ περὶ τὼν ἐκ διαίτης τινὸς πλημμελοῦς. ἃ δὲ ἐπὶ 

τῆς. σἰραγγουρίας εἴρηται, ταὐτά μοι νύει κἀπὶ τῆς δυσεν- 

τερίας εἰρῆσθαι, περὶ ἧς οὐδ᾽ αὐτὸς συμφέροµαυ τῷ {π- 

ποκράτει. δυσεντερίαι γὰρ οὐχ ἁπλώς ἀκολουθήσει ταῖς ξη- 

ρότησιν ἄνευ τοῦ διορίσασθαι, πρῶτον μὲν τὸ κατ αὐεὴν 
ἐσχάτως ἄμετρον εἶτα τὴν Ὀερμότηια καὶ ψυχρότητα τοῦ 

περιέχοντος ἐξαλλαγὴν, εἶια καὶ τας πασχούσας φύσεις τῶν 

σωμάτων. ἔστι ὃ᾽ οὐχ οὕτως ὑπὲρ Ιπποκράτους ἀπορῆ- 

σαι ὁ/καιον, ὕτι τηλικαύτην Θεωρίαν πρὠτος συστησάµενος 

οὐκ ἐξειργάσατο πᾶσαν, ὥσπερ «ἄιοκλέους μὲν πρῶτον καὶ 

Ἰνησιθέου µετ αὐτὸν, εἶτα καὶ ἄλλων πολλῶν ἰατρῶν, ὅσου 

ταῖς ἀληθέσιν ὁδοῖ “{πποκράτους Ἰχρώμειου πολλὼ τῶν 

καιὰ µέρος ἐξεργάσασθαι προὔθεντο. δέον γὰρ αὐτοὺς. εἴ- 
πὲρ τυ καὶ ἄλλο, τὴν περὶ τῶν καταστάσεων θΘεωρίαν ὧφ 

αυί αὐ[οαί[απα Ίπ θα [αοίαπαι απί ἹπΠαπιπιαοπεια απί ε]ιςδ- 

πιο αἰιιά 1π [ἰγαπσητία Ιποϊάενί,. ΆΝαπο επῖπι ποπ ἆθ 

ή εχι{ί ογαίῖο, [εὰ ἆε 1 [οἱαπὶ, απάε αἲ αὐγίῖ απι- 

Ρίεηῖ5 Γεππρεγαίίοηθ ρτονεπ]αηῖ, (πεππαά ποια πεητο ἆο 

Π]]5, 41ιαο εχ πιεµάο[ο νἰεία ΡτοσεΦΙί,  Όμας 4ο [γαη-- 

θιιτία ἀῑοία Γαπὲ, Ἠαπεο εἰἶαιπι α πορὶς ἆαᾳ ἀγ[επίεγία ἀῑεία 

εί[ο πιεπίε Ρετοίρθ, 4ο απ πεφπε ἱρ[ε Ηἱρρουγα!1 α[ἴεῃ - 

Πον, Νο εηίπι ἀγΓεηίιεγία αθ[οϊαία Ποοϊίαίες [εφ] αν ηΙΠ 

ἀϊβαποίε εκρ]ῖοεί Ῥρείπιαπι [αππιαπι [οσα] απείτίαπς 

ἀειιάς απιῦ1επ{ῖ 1π οα]ογο εἰ ΓΠΊδογεο πι/αΓΙοπεπι; Ρο[ε- 

ΠΟ εἰἶαπι ε[εοίαφ οογρογπι Ἠαίιγα,. Όε Ηἱρροογαίε νετο 

αζἀωρίίαχο, αιιοά ἰαπίαπι αγίῖς [ρουι]αἴοπεπ, φ παπα ΡΕ πηα5 

οοηβΙ1Ε, απῖνεγ[αια ηοἨ αμ[ο]νογί πο. Πα αφ εἴ, 

ᾳπεπιαἁπιοάσσι 4ε Πἱοείε ΡΥΙπΊήπ1, ἀεϊπάα ροβ Ἱρίααι ἆθ 

Μπεβί]οο; ρο[ιοπιο ἆθ οεἰθγῖ Ρ]εγίδηιε πιεδῖοῖδ, ϱἳ Υθ- 

5 Ηἱρροεναι[ῖς νίας Γεηιιαῇ ππα]ία. ΠΡΙ ραγου]αίῖαι εἰδ-- 

Ῥογαπάα ργορο/[αεγαπί, Οσα επῖπι 906 ἀεοετεῖ, { αιϊ-- 

ᾳαᾶπι ααό, θαΠΙ 4ποηιπο ἆᾳ ἴεπιροτιπι οοΏβΗΙΠΙΙΠΟΠΙΡΗΡ 



ΚάΙ ΤΑ 4ΗΝΟΥ ΥΣ ΤΟΙΣ ποπ] νἩππαπα. {08 
Εά. “Ομαέι, ἘΧ. Γ11ι. 15.1. ἱἜα, πα]. ἵ, Ὀσά) 
ὑπεθέμην ' ἄρεέ δα δρώσασθαὖ φὰ}᾽ Ἀδσων ἐξερ)άσασθαὶ 

ὰ ωλι)άρὴσᾶν. αλλ’ μα ό αὐεὸ πειρασόμεθα ; ποιη-- 

ο γράψονέες: ΣεΡὰν ΟδίαΝ' ρα ὕλην' περὶ τού: 
πων. "εαῦθ' ἡμν' νά ων αλνα "18 ἴδας ἔχομεν συντὲ- 
μα κνΌ Ὁ 1 στ ανν ο ο 

ν : κ ος ι : 
τος {”. "9 ἃ ί αν τὰ ἁ ̓  ϕ- ο  --ᾱ- μ] δν ) οο νυν Νο Ξ κ κλν 

9 ΦΑΝ! ο οσα «οἱο τον. ος ολο ονο ο κ” ο ολο 

} Νο τη το . ο δῷ νως {οστι 1 ΧΝ οωλῦ» 

ἓ δὲ ων Καταφτάβρές, αὰν μᾶν βόρειος: πά, βαν 

μαξα, ζυμρεᾶξε θὰ νόχονα καὶ. ἐψσίνητα. ο ιεὔχροαο καὶ 

ή ρωτίαα, νᾷ οιβυάί, ἔαλι τάς ἡριλίας. ἐεραίνουσεὺ καὶ τὰ 

σώματα, δάκνουσυ νπαὶ. περὶ ον θρηκα., ἄλχημα {νο 

. σθοὐπάρχῃ, πογέουσε. μᾶλλον, αἱ ἕ οδὲ ιλότειον διαλύαυαν 

κο. σώματα χα. ἀχραφοισ, Καὶ, ἠαριβαθέάθι Μαὺν (ναρωῖτ 

Μα καὶ Ἀ]χγο υς, ποιέουσιψ,. ἔμ τζν ράφι, ἀφθκλμοῖακὴκαὲ 

ἐν τοι τοῖσι σώμασε. ὀυσχεκμαί 4. χα. τὰς, βιλέας. ἡγραίκαυσέε, 

-οκ οσο ον” λα, ππσσ 5 κφ» ουάον ὁ ον ννοσο 

[1ο] Ἐηρὸς καὶ ψυχρὸς ἄνεμος. ὑπάρχων ὁ βορῥᾶς, 

ἀναλίσκευ μὲν ἅπαντα τὰ ἐκ τοῦ σώματος περωτὰ, τόὀνον 

ορΏἱεπιρ]αἰάσηραν, πἲ- πνρότ: {υρρο [αἱ πατήεα]ά(ς' οκ 
{οίαπηπε «εἰάρρναίθπι. τεάἀετο. ρτοχβϊκοπεριοχόνανε Ὕοῤαφ, 

ηρβ΄ 14: {αςεγε. αββ[εάκεπιυς :Ρργορπίο Ηήςι ἀῑσαιο"6ρ6εε / 8 

μας. βΦε :πἰδα Εις 4άρ επιμ Ργῖας) αρίο]αία) Εαεγβιέρτσο 

σσµρ ες το ο]: οτοτ ραμζρμε-κ-ρ) Ι  Όμν πόστα η σσο]- 
. . ' Μα... 

κ. θρὐιςς πιθ]ωᾳ Ρο ΚΥΠ. πρποια 4 ορ] θ6οΊά 

Φὢμοτιάἰσηέ, εεπηροκηπε) γαρ» αφιζ]οηί Ιζμίάενα εοηρόνᾶ 

-οἰαμ[απεν Τοδὰ(ώ) πνοειε  Γασἰ αρ µποδὀ σὐΐφγατα" ῥλοδον 
1η4µ81 αμάἱείαι. Τό ζω) αἰνος ποτά τε) θει[ος' ππογεζέλέ 
1ο Μ6 1 φμ, ἀοἰβπυιβογαοόπο Ῥγίμει οὐ[εἀεπίε ' ἀοίου επ: "ῦ ηίρ 

άσε. ᾱμγκώμεΓο 1 «οὔρθρτα μπα εω[οῦμπες Επι. 5 

ορ], οἑβπν αμά{ μβῖτη «θό ἰμγιζιωιὲ. αυςαριειή (βταντιαίεπι) εξ ΨεΓ3 

αϊσίπες οειέάς, ει, ΠΑΕ ἀἰβοίζεια οεοδίουιεπα΄ πιά οιωιὲ 

.96Ε’ αἶυας͵,Ἰμπιεείαπε. '. ο... { 49 ἵβαπα ερίῴοο ελ αι 

ἣ. «295]οα 01ος «Νορθ οσα 1 ᾖἵ ΙβάιΘΧ9 

ερορθ ουσ ΄ βοεάς πο) ΕΗΡ]8άς᾽ ΥολιδΒ'1ῇ Μονά, σαν ὡς 
αῦβ »αΡ[αβλΙΕ: εκἐβοήβόῃτα, Γρ” τά ύθλα ” πμ ηηη 

σΑΙΕΝΤΙ6 ΤΟΝ. Χγ]ΙΙ. ΡΛΗΒΡ 11, . ρα 
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Εὰ. ΟΡατι. ΤΧ. [115,1 ο ο ξὰ. Ρα, γ.: ον 
δὲ ές τοῖς ὀργάνοις αὐτοῖς. ἐκ τοῦ, σφίγγει. τε καὶ 

συνώγειν. αὐτὰ, πιλήσει. τῆς οὐσίας. διὰ, Σοῦτο πρν βελτίω 
ο 

ίπρντα ΕΚΕ». φησὶ, κατα τὲ τὰς φυσικὰς. καὶ ας ψαλχήσ 

Ὀυψ ἐνεργείαρ. τὰς μὲν. γὰρ ψυχκς ἐνεδείξατο διὰ τοῦ 

φάναιν εὐκίνητά τε καὶ ἑνηκοώτερα, τὰς δὲ φυσικὰς ἐνερ-- 
γείας, ὅταν εὔχροα λέγη. κοινὸν ὃ᾽ ἀμφοῖν ἡ εὐτονία, καὶ 

δῆλον ὡς ἐκ μιᾶς αἰσθήσεως τῆς ακοῆς οἷον 6παθοἀιλχμθφΑό 

ἐδήλωσε καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ταυεὶ μὲν οὖν «γαθςι ταῖς 
βυρείαις ὑΛΦΡΛΕΝ καταδτώσεσν καὶ μάλιστα τούτων υπ Ἡ 

λὼτ οδῦεν. οἱ ὑγιεϊνῶό "Εγοντὲς τὰ ἀἡμαθὸ καὶ τούτων αμλῶν 
δὲ ὁγφόξεροι μᾶλλον. ὑπάρχει δὲ Ἐινὰ αὶ χακὰ ταῖς χατα- 

υΦπάδεσι΄ ταύταις, ἀλλὰ μιὰρὰ καὶ δγ ὅμοια τοῖς νοείοις. 
υρδε ᾿'γὰρ οὐ σμικρὼ Τό τε ἐπισχεθῆνάι τὴν γαστερά καὶ 
δή θηναν τοὺς ὀφθαλμουὺξ καὶ παροξυνΏὈ ἤγαι τὰς προῦπαρ- 

Φούσάς ὀδύνας κατὰ τὸν δωράκα»᾿ ώση) δ᾽ ἐναργέσεέρον 
ἄδεών' ἡν) σμικθόξηεα᾿ παραβάλλων' Ἰαΐς νθτίαις κἀξαστά- 

σεσιν͵ ἃς διαλύειν έφη τὰ σώματα. Αέονά γὰρ τοῦτο κα- 

ώσοο ροἳ ο κ.ά ιοί 2 Αν ΟθοΝΣ ον 906! να 

᾽ .) - α. 
- - ν εε Ἅ 

δ0β/λδβίαο; ἀεα[αῖοπο: αἲ ες σοιβσῖειῖς εί «σοασΗξ τουσ) πα 

ξερίς 7 ΟυβαποὈγεύι ρετίέοιἶ1ς, Ιποηε, οπΊπες [ας Γαποιίο- 
; Άε9 «οῬθυπί (1. παγαἰθαι (η απ απίήνα]ες Γαεμ]ιαίος,, Ναι 

απἰπλα]λεβ αυ{άθμα /{αήοίίαηες | νεὐρῖς σοβεπδ(ε: Ες πιο 

τι [αοϊία ρχοδε αμάἰεπείαν  Ναϊπχα]ες γΥενο {αποίίοπεθ πάπα 

ῬτοῬβε οο]ογαία ρτοπµη[]αί,. Ὀἰτίδηιιο αΠ ΓΕΙΑ ΟΟΠΙΠΙΠΘ γ]- 

τίμαχτοβιε,  Μαπιεβωμι ομίαπι. ΕΛ. απίσο: απά [αν ΤεΠΒὰ 
νολαξί. εκειηβ]ο; ἰάειαι φιιούιιο ἆ4ᾳγοζῖοι1ο" [οπβριι Ἰητθ]]ε- 

κἰ[ει- Ἠαεο. 1βΙμιπ οσα αηυ1οπ1ΐ οοΠβΗ Μου 1 Ραδ 1ΒΡΧΗΕ, 

αλά β1β: -πιάκίπιρ: Ρότβιάαπίας [απής οοΥβοβίδιις ῥγβοά(ὶ - εἰ 
εκ «Πα. ἐρ[8. ἠίάίογος; - Αάίαπί οἴββιοή: (αμ: θεία 

σου αΠΙοπῖίνας πια] πενυη! Ρηνα η Ηήνλεθαο πιᾶ 5) ᾳἶλαο 
απβοχἳ 1η να]ῖς Βαλίαι.) Οἶμά γαὔσηδ- ποή Ράινα πι, αἰ-- 
γυπι ΠΠ, οοµ]ο Ῥαπρίὶ εί Ριαεοεάεηίος Ἰμογαοίδ 4ο]όγες 

ακδρενακίῇ Δι ἱρίφοαιη Ρατναίρα αροεσίῖης «φον ιῃ 

πὴ οοζΡοσα, θἰβλνοκας υπ] ον, αά σπα ]θμὶ ιβ 

πλα ΙΝΧ 1 τ ππαλ« 
. . 
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Εάν ΌἼνατι, ΤΝ. [19.1 { Ἔά. Βα[. Ὑ. (4950.) 
κὸν εἰς ἅπαν: ἐστὲε ἔργον, ζωτικόν τὰ καὶ ψυχικὀν. οὐ μι- 
κρὸν ὃ᾽ ουὐδ᾽ ἡ καρηβαρία τε καὶ δυσήκοῖα. περὶ δὲ τῶν 

ἐλίγγων τὶ δεῖ καὶ λέγειν; ἐγγὺς γὰρ οὗτοί εἰσιν ἐπιληψίας 

τε καὶ ἀποπληξίας. ἴλιγος γαρ ἐστιν ἡ σκοτοδινία, ἥτις 

γίνεται ὑγροῦ μετὰ παχέος πνεύματος κινουµμένου κατὼ τὴν 

πεφαλὴν, ΄ διὸ καὶ προηγεῖταυ «ἐπιληψίας καὶ. αποπληξίας. 

ἀλλὼ καὶ δυσκινησίας, φησὶ,. κατά πε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἅπο- 
τελοῖσυ καὶ σύμπαν τὸ σώμα, μοχθηρὰ δὲ καὶ ταῦτα τὰ 
συμπτώματα. µόνον ὃ᾽ ἓν αὐεοῖς ὑπάρχει τὸ µέτριον, ὅτυ 
τὰς γαστέρας ὑγροτέρας ἐργάδονταυ.-' . δρῶσι δὲ. καὶ. τοῦτο 
καὶ τὰ ἄλλα πάντα μάλιστα μὲν διὰ τὴν ὑγρότητα, πρὸς 
ταῦτα δὲ καὶ διὰ τὴν θερμύτητα.- καὶ τό γε κατὰ τὴν ἆρ- 

χὴν τοῦ λόγου γεγραμμένον ἄμέινον ἦν ἐνήλλάχθαι τῇ τάξει, 

πρῶτον μὲν ἔχόν ἐν ἑαυτῷ «τὸ ὑγιαίνουσι, δεύτερον. δὲ τὸ 
διαλύουσιν, «εἶἰθ οὕτω τὰ ἐφεξῆφ,- . εἰ γὰρ ὑγραίνουσο καὶ 
τῶν ἄλλων ἕκαστον ποιοῦσι, 'ουντελούσης εἰς ταῦτα καὶ τῆς 

Θερμασίας. .αἳ. μὲν γὰρ ἐνέρβειαί γίνονξαι διὼ τῶν στε- 

ρεῶν .τοῦ. ζώου μορίων, ἅπερ δή καὶ ὄνιὼς ἐστὶν αὐτοῦ 

ν]ία]εαι αο απ1ππα]επα- πηακῖπωμπα πια]υπα ε[ν Ἠεο' ΡαΥνιιπι 

εἴῖαιι οαρ]15 ρταν]ἰαφ οἱ. οβ(ω{ᾳ9. αμάτίῃς ππαίαπι, Οι 

αμίεπι 4ε νεγσίπῖθι 4άοφπο ἀἰσεπάιπι Ἠαε παπιᾳαθ 

Τάι ερί]ορβας ἴππι αρορ]εχίας Ργοχίπιαο ΓαΠί. Ιήηρας 

επῖια ε[ὶ [επερτίοο[ία νεγρο, ΄ᾳπαε Πἱ απαπῃ ἨΙΠπιος οι 

ετα[[ο Γρίγῖια, Ἰα «βΡρῖίε πιονρίυτ 1άεοφπε «ερΙ]ορ[ίαπι οἳ “πρὸ- 

Ρ]εχίαπι Ῥχαερεφίί; Ίπιο͵ οἵ ἀγ[οἰμε[ίαπα, ἀποαἰξ, ἀἱβιοιβοίηνε 

μπι οσιιουαπη ἍΜάμη.. γω ές οοχροχἰδ)πποίαπη , “πάς (εξ, Ἆρ[α 

Ῥνανα Γαπί [γπιρίιοπιαία, -ἀά-. ζοὐαπν 1ρβφ: πισὰεγαἕαΗΙ ΕΠ, 

αιιοὰ αἰνος Ἠαπη]άῖογες ε[λεῖαπῖ, ΄ Αίηιε 14 εἰ αἰῖα οπημῖα 

εοίμπε, Ί11π1 πιακίπιθ Ρτφρίες  εἰπιηϊά1ιβίΠΗ ΤΠ  εἰἶαπα 
Ῥτορίες «εαφιίαίειι.  Οποὰ) απίεμα ογα[1οηῖβ!) ἰπίβό: Γο- 

Ῥίμπα ο, 1 ρυαεβι/{Γείι οοπημίαϊο ονάΐπε Περί,  ἄϊ Ῥτίππο 

Ίσρο. Ἱερεπείαγ»,; Μαπιεοίαηί:, Γεουπάο ἁἰβῄοινιπις ἄάῑπάέ 

ᾳααε ἀε]ιςβῃφ. εοἀεπι ονάϊμθ..... δί επῖπα΄ Μπεόταπ! »' εἰταπί 

αἱἴοτΗπα “αποάφαθ εβιοίμη!, , σσ]σνς 4: Ἰαέο  εδπ{εύεήϊ6, 
ΑςΙΙοµες ερίπη. ρου [οἰίᾷαφ Παπά! αΙΠηα]16 Ράξιός αύαθ 

ο 42 



θίο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΖΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Οµασι. ΤΝ. [145. 15.1 Εά. Βα[, Τ. (259.) 
μόρια, βαρύνεταυ δὲ ταῦτα καὶ διὰ τοῦ’ ἐνεργεῖ χξιρον 

ὑπὸ πλήθους τών ὑγρῶν. - | νωώ 
' 4 

. η ι ν - 

[1191]. Καιὰ δὲ τὰς. ὥρας 'τοῦ μὲν ἦρος καὶ ἄκρου τοῦ 

Βέρεος οἳ παϊδες καὶ 'Οἱ τουτέων' ἐχόμενοι Ἴῆσιν ἠλικίῃσιν, 

σάρεσπα τε: διάγουσι΄ πα). υὑγιαίνουσν μάλὶδτα. Ἱοῦ δὲ θέ- 

ρέου μαὶ . τοῦ φθινοπώρου μέχρι μὲν τίνος οἳ 7έρονεες, 

«πὸι δὲν λουπὸν τοῦ φθινοπώρου καὶ τοῦ "ειμῶνος οἳ μὲέ- 
σου πῇσιν. ψλκ]ηδν. Ας ΟΣΟΝ ο νυα ..- 

η 

Αν - αν] 2) 

ῄ οὐ ο μι τῶν ἡλιμιῶν; ἀλλὰ κἀπὶ τῶν ἄλλων ἁπάν- 

τωνιοὔσα κατὰ κρᾶσιν':ἤτου 'συμμέτρως Ἡ ἀμέτρως ἔχει τὸν 

ἐέρημένον. νῦν. ὑπὸ “πποκράτους λόγον ἐξετάξων εὐρήσεις 

ἀληθῆ»: ταῖς μὲν γὰρ: ἑδχράτοι Φφύσίσι καὶ ἡλικίαις καὶ 
χώμαις;, ἀρίστη τῶν. ὡρῶν. ἐστω ἡ εὐκραχοτάτη, δεοµέναις 

ο γε οὐ µειαβολῆς ὑᾗς ἔχώδιν δες } ἀλλὰ φυλακῆς, ἐπειδὴ 

[αμφ.νο Τρία απο νεγε' [απί ]αβ Ῥαβΐες, ̓  πο ον Ἠαπηό- 

ὁ κακά ) Ῥ]ωμιθίωο. βταναίαο ἀθίόηιό αραμί. μα να 
.Η1 πιο ) Π γαι αθοῦ 1111 ΤΟΝΤ .Ό 

αρ ΓΙ ο ος ας 0] ιο πια ο 9] αλ 1, 

, Ἱοπμήά αι ἡ αΝΙΠ.. Ἰσονι( ασ ης πιο 

ἂν ρτο απηϊ ΜΙΣΟ Ιρέγε Μαν ἐε ῥγῖπια αε[ίαιε 

οῬτοα πα, Έμπι ορείπτε ἀεβιὲ,) τω ππασϊππε ῥά ο; αν” 

εἸωβαιε ωεπο . εἰ ἹφιπζαπαίεκΣ “απ πιΟ επες) 'Πείϊφιά 

αμίμπιηι  μιώα λωρς Φα Μεεγ" καν” ἀειαιος πε ἡιεαἰἓν 
ουν ε--δαρθίς ὀπιπσα ἐν ήρ 

ΓΙΝΟΠ:: Γο]απι ἵπ αοαίραςν νεγαπι΄ οείαα Ἱπ΄ οἑ[ογῖς 

ΟΠΙΠΙΡΗΡ : ας. [εοεμπά Πα.  ἰόπιρετα[ίοπεΠι  Υεὶ Ἰπόδεγαίϐ 

χε], Ππῃιοάεγαίε [ο Ἰαρεπ!, Π. φαἱφ ογαΙζοη6πι Ίος ἵπ Ίοσα 

Ἡ]ρρουναίῖ οκαπ]ϊπανότΙΕ,, νεγαῖι οοπιμογῖαε:͵ ΙοΝΗαγίς Ἡ 

αυ]άσπι αεἰαβις. εἰ, γαςἰοπΊΡιι5' Μεπιροχα!ῖς Γεήαρα5 εΠ ορίῖ- 

ΠΙΝΙΩ αιιοά ἱοπιρεγαίἱβιπωπα, «αἱρρθ' πάς πο Ἱαριαδἰ- 
ας 4 μαπι.  ]1αροπ πααἰἴοπθι «Εοὰ οομ[εγναιϊόπθ΄ ερεαηξ, 

ρ 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΠΜΑΊ4,. ϐϱἱ3 
Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [112.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (960.) 

-” 2, ια) ΄ 8 4 - « “ 

(260) τῶν ὄντων ἕκαστον ὑπὸ μὲν τῶν ὁμοίων φυλάστεται, 

µεζαβάλλεται δὲ ὑπὸ τῶν ἐναντίων. ὧσθ ἡ τῶν παίδων 

α]λικία καὶ τοίτων μᾶλλον ἔτι ἡᾗ τῶν µειρακίων, αὕτη γὰρ 
ο γρ - ς ω 3 3 1. ΄ , 1 αρίστη τῶν ἠλικιῶν ἐστιν, ἐν ου πάλλιστα διάγουσι, καὶ 

Π / .’ ” Π Ἀ ” ” Ξ 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ὕσαι τῶν φύσεων 3} τῶν χωρῶν εἰσιν 
' π νν ” ’ 

εὔκρατοι. προσέθηκε δὲ τὸ ἠρυ τὴν ἀρχὴν τοῦ θέρους ὁ 
“πποκράτης, εἰς πλάτος ἐκτείνων τὴν χρείαν ἑκάστου τῶν 

΄ ’ , 3 - ’ 

Θεωρημάτων. ἀκριβέστερον ὃ᾽ ἦν εἰπεῖν τὰ μὲν μειράκια 

τοῦ ἠρας, τοὺς δὲ παϊῖδας ἐν ἀρχῇ τοῦ θέρους ἄριστα 
- ’ -” ΄ 

διάγειν. ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων δια τὴν ψυχρότητα τῆς κρά- 

σεως ὠφέλιμόν ἐστι τὸ θέρος, ὥσπερ γε καὶ τοῖς ἀκμά- 

ζὄουσιν ὃὁ χειμων ὠφελιμώταιός ἐστιν. ἠἐναντίος γάρ ἔστυ 
καὶ οὗτος τῇ κατὰ τούτοις δυσκρασίᾳ χολώδει οὔση ' οὕτω 
καὶ τῶν φίσεων αἱ μὲν χολωδέστεραι Χειμῶνος ἄριστα 

αγουσιν, αἱ δὲ φλεγματικώιεραυ Όέρο αἳ ὃ᾽ εὖκ διαγουσιν, δὲ φλε ε Θέρους, ὃδ᾽ εὔκρατου 
- π » ” 3 

τοῦ ΊἼρος. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν χωρών, αἳ μὲν  εὔκθατοι 
, ευ αλ « . ὸ» ΄ . ς ἀ 

παλλιστον ἐέχουσι το έαρ, αἱ ὁ ἆλλαι Φέρους μὲν αἳ ψυχραὶ, 

χειμῶνος ὃ αἱ Θερμαί. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰς χειρίστας 
“ « / - ” ” ’ -” ” 

ώρας ἑκάστη τῶν ἠλικιῶν καὶ τῶν φύσεων καὶ τῶν χωρών 

4 , Ἡ -... ! ΄ 

ουαπάοφπίάεπαι α Ππήρις τε ᾳπαεῃιε,[ειναίας, πιπίαίυν» 

ἃ οοπἰγαχ]ῖδ. Όματο Ρυετὶ εἰ αἀμαο πιασῖς. αἀο]εί[οεηίες, 

Ἱρίοταπι επ]πι αείας ε[ὶ οπιηῖατα ορίΐπια, αείαῖεπι Ψθτο ἆθ- 

συπί ορίπῃπθ. Ἐαάεπι ᾳποφαε ταίῖοπε ᾳΠβεοιη(Πε τθρῖο-- 

ηθς θυί παίμγαε {επιρεταίαε [ιπὲ Υετε [ε Ἰαβεπί ρε [Ππις, 

Αά]απχϊ αα{επι, Υεσ!; αε[ίαιῖς ργιποῖρίαπα Ηἱρροεταίες, Ἰ8- 

Ώμφ εκἰεηάεπςδ. πη]αδοι]άδᾳας {εογεππα!ιῖς μ{απη. : Αεοι- 

τα[ῖιι απίθπα Γα1[Τεί Ρτοπιποῖατε: αἀοί[ε[οεπίες νετε, γῬμετὶ 

σε[ἑαιὶς ργἰπειρἰο ογριΐπιε ἄεριπι. Αἲ υνετο [επῖρις ΡΙο- 

Ρίες ἰεπιρεταπιεπ!ϊ [γσι(Ιίαίεπα αε[ίας ει πα], αείαῖῖς 

νίροταε Πογοπίίρας Ἠῖαπις πα ]ῆππια, Ἠαεο επίπι ΡϊΠο[ας 

Πρ[οταπα (επιρεγ]εῖ οοπίτατία ε[.  δίο εἴ παϊάταε Ῥ]]ο[ο- 

γεν Ἠϊεπι6, ΡἱΙαΠΓο[ογες΄ αε[ίαίε, ἴσπιρεγαῖας Υεγε- ἀεριηί 

ορίϊπηθ, διπΠίεν {επιρεγα[ῖο τεριοπίβις νεγ ορίίπιαπη εἴῖ, 

αἱ ΓΓιοίάϊ αε[ίας εἰ ΠΙεΙΙ5 οβ]άῖ, Οία ρείππα εἰίαιι 

ομίᾳμο αείαιΙ εἴ παίαταε εἴ τεβίοΏΙ ἴεπιρογα εκ 19 πας 



θί4 ο τΙΠΠΟΚΡάΤΟΊΙΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ ἅ 

Εά, Όματι, ΤΧ. [119.114] Ὅ Ἐὰ. Βα[. Ῥ. (060. 
κ τῶν εἰρημένων ἔνεστιν εὐρεῖν.: ἐναντιώταταυ γάρ εἰσό 

ταῖς ἀρίσταις αἳ κάκισται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν. λόγον καὶ 

τάρ µέσας τῶν ἀρίστων -τὲ καὶ χειρίστων εὑρήσειο. ἔτι δὲ 
κἀκείνῳ χρὴ προσέχειν ἀκριβῶς «τὸν νοῦν ὧς τὸ μὲν ἔαρ 
ἄριστον εἴρηται. εἶναι τοῖς µειρακίοις, ἅπασι δὲ ποῖς ἄλλοιο 

ἐστὶ µέσον. οὔτε γὰρ ἄριστον ὑπάρχει οὔτε χείριστονι οὔ- 

τω δὴ καὶ πρὸς τὰς φίσειρ ἔχει καὶ τὰς χώρας. τό γε 
μὴν φθινόπωρον ἁπάσαιςο. καὶ ἡλικίαις κακὺν καὶ φύσει 
καὶ χωραις. . ἧττον ὃδ᾽ ἐν αὐταῖς τῶν ἄλλων αἱ ὑγραὶ καὶ 

φερμαὶ βλάπτονται κατὰ τὸ. φθινόπωρον» 

οὐ. ' 

[414] «όσηματα δὲ πάντα μὲν ἓν πάσησι- τῇσιν ὥρησε 
γίνονται, μᾶλλον ὃ᾽ ἔνια κατ ἐνίας αὐτέων καὶ γίνεταυ 

παὶ παροξύνέταυ. 

ἀῑοία {απε, ἀπνοπίτο ροβπηπς, ἵΝαπι ρε[Ίπια Γαπὲ οριπιῖς 

ΠΙαΧΙπιο οοπίτατ]8. Ἑαάσπι ταϊίοηθ πιθᾶία εἰῖαπι Ιπίεν ορί]- 

πια οἳ Ῥε[Ππια οοπηροτίεδ.  Ἠ]αά Ργαεἰθγοᾶ ἀἡ]Ισόπίετ  απῖ- 

ππαάνεγίεηάαπα, γόν Οἱ άεπι αἄο]ο[οσπ μα ἀῑσίαπι ορί]- 

ΠΠ, α]6' οπιπῖρας ο[[ε ππεάΙΙπης πεφπε΄ εΗΙήι Ἠῖς οριῖ- 

ΠΠΗΠΙ ε{ῖ, πε(πθ ρε[Ππιαπι. Ιο [ας οἱ αά παίιτας εὲ 

τερίοπες [ο 165 Ἰαρεί Εί απἰαπιπας οπιπ]ρᾳδ αΠφῖε εἳ 

αεἰαΙρὰςθ οἳ πα(ατῖς εἰ τορϊοπίριις πια] 5 ο[ῖ” Πῖηιι6. {πιεί 

ΡεΥ αιἰππηΙπα οα]άαφ εἰ Ἠιπιϊάαε ηαίαχαθ αάαπι αἰίαό 

Ιαεάππ{ήτ, 

ΧΙΣ, | 

]Μογδί οἵη/ιες πι οπιπίδιις απηὶ ἐεπαιρε[αιῖδις οτιμηίμτΣ ΠΟΙ- 

πμ «αππει ἵπ ομἰδικάαπι πιαρὶ ἴμπι Πε επι ἴγ- 

τιίαμ!μγ. 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ α.τοτΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΊΗ4. {65 

'Εά. 0ματῖ, Ν.. 114. 1 δἱ ά. Ῥε{,. . (360) 
Σὲ μὲν ἡ ταῦ περιέχόντος ἡμᾶς ἀξρος ούρα ἦν αἰ- 

τία μόνη τῶν νοσημάτων, ἅπαντες ἂν ἐνοσοῦμεν ἐν ἑκάστη 
τῶν ὡρῶν, ἐκείνας τὰς νόσους ὅσαι τῶν ὥρῶν εἰσιν οὐκεῖαι. 
φυνὶ δὲ ἐπειδὴ καὶ διὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ πλήμμελείας ἂἱ «νύ- 

σοὲ γέονται,. πᾶσαι μὲν ἐν ἁπασαίς  ἔσονται ταῖς ὧραις, 

πλείους δὲ καθ’. ἑκάστην αὐτῶν. αἱ οἰκεῖας.. συμβάλλεται μὲν 
οὗ μικρὸν εἰς ποῦτο καὶ {ᾖ: τῶν φύσεων διαφορά. οὐ γὰρ 

ὁμοίως ὑπὸ τῆς ἀντῆο αἰτίας ὁ θέρμὸς: τῷ φυχσῷ βλα- 
πιέσθαι πέφυκεν ἢ ὁ ὑγρὸς τῷ ἔπρφ. καθάπερ οὐδὲ. ὁ 

εὔκβατος ἑκασεῷ τούτων, οὔτέ τοῖς κατὰ σὐξυγίαν τινὼ ὃνσυ 
κράτοις, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηταυ. 

κ’. 
Τοῦ. μὲν Ίρος τὰ μανικὰ καὶ τὰ μελαγχολικὼ καὶ τὰ ἔπι- 

λήπτικὰ καὶ αἵματος ῥύσιες καὶ κυνάγχαι καὶ κόρυξαι καὶ 
βράγχοι καὶ βῆχες καὶ λέπραι καὶ λεεχῆνες καὶ ἀλφοὶ 

καὶ ἐξανθήσιες, ἑλκώδεὲς πλεῖσταυ καὶ φύματα καὶ ἀρ- 

θριτικά. 

5ί απηῬΙεπἰ] αξτῖς ἴεπιρετα[ίο {[οἶα, ε[Πεί πποΓΒογιπι 

εαυία, Πηρι]] ΤΕΠΙΡΟΓΙΡΗ6 ΟΠΊΠΕΡ 115 πιογῬῖς αορεοίαΓ6- 

105, ἁἀιῖ Πεπροταπι Ῥτορτϊ [απ 4ο ρεου]ίατες. ΄ Νιπο 

Ύετο «μπι εἰίαπι οἨ ν]Ιίαο 4ο ν]οίμςθ ἀε[ιοία. πιοτβῖ. ου-- 

ογἱαίγ, ὅπιπες. 1Π΄ οπιπῖρας {επιροπίβας οτεαδαὐ(μτ, Ρία- 

169 ἵαππΕη ομίφιιε 1ρ[ούπα {βππ]]ίαγες, Νου ρανναπι/α” 14 

εἰῖαπι οοη{ετί παἰυτατάπι ἀἰ[ογίαιεπ. ἈΝοπ επἰπί Παϊ]τος 

4ῦ εεάεπι σαπ[α σα]ίάιις απο {τὶβίάαθ, ηεο Πτηϊάας ασ οσδ, 

απειαἀπιούά μπα Ἠεμε {επιρεγαίας αο Πίοταπι ον, Ἠὲ- 

46. αἱ ρε αἩααπι οοπ]αβαοηεπι ἀπίεπιρεταί Γαηΐ, 

υἱ απίθα ἀΙχΧΙΠΙΙ18. 

ΧΧ, 

7/εγὲ παππφµε Ἱπαπῖαε, ππεἰαπελο[ίαε, ερίερ[αε, [απρμῖς 

Ῥγο[ω[οιπες, απβίπαε, βγανεάίπες, ταµοεάίπες, ἴ[]ει, 

ἱέρταε, ἱπερειίβίπες, ρἰειρίπεςν. ρμ[ἐμίαε ο λόό μά μὸ 

γίπαε, ἐμδετομία εἰ ατιλγιιάε. : π 



«οἱ ο ΠΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΗΦΟΒΙΣΜΟΙ 3 
Εάν ΜΑΗ ΤΧ. ΓΗ14. 1415.] ΕΤΕ8. Ῥ4[, γ. (490) 

τω αὺ πῶς ἂν ἔτω δύξειεν: ὀρθώς ο Τρ πρύσθὲν, ἔαρ 

ὃ᾽ ὑγιεινότατον καὶ ἥκιστα: θανατώδες;,  παμπόλλων παθῶν 

ἐν. αὐτῷ: γιγνοµένων; ἐοικε-. γαρ :μᾶλλον ᾿ἀπάση ὥρια ἕξι- 
σοῦσθαι κατὼ τὴν ποώμλίαν ὧν γεννᾷ νοσημάτων. αἵ μὲν 

γὰρ µανίαι καὶ -αξ. μελαγχολίαα, ἐπιληψίαυ τε. καὶ κυναγχαυ 

Φθινοπωρινὼ νοσήµαταν ᾿κόρυδαυ' δὲ καὶ: βράγχοι 'καὶ βῆχες 
χαὶ λέπραυ: χειμερενάς : περὶ: δὲ τοῦ "θέρους. αὐτὸς ἐφιξῆς 
ἐρεῖ, ᾿πἠν' κοινωνίων ἐὐδεικνύμενος αὐτοῦ τὴν πρὺο τὸ ἔαρ" 

τοῦ. δὲ «Θέρεος :ἔνια ᾿πουτέωνν τουτέστ, τῶν' προειρὴμένων 

κατ τὸ ἔαρ: «ἐδιἐπιμέτρου: δὲ παρὰ. τὼς: ἄλλας [1151 εὺ 

ἔαρ, αἵματός τὲ ῥύσεις καὶ λέπρας καὶ  λειχῆνας καὶ ἆλωοὺε 

καὶ ἐξανθήσεις ἑλκώδεις πλείστας ἐργάξεται καὶ φύματα αρ-- 

Θριτικάα. ταῦτα μὲν οὖν ὅσα τῆς ἑαρινῆς ὧὦρας ἴδια, διὰ 

παύτ᾽ ἐστὶν ἀπίνδυνα καὶ τοσαῦτον δεῖ. τὸν ἀφορισμὸν ἐκεῖ- 

Φον ἀναφαίνεικ ψευδῆς. καθ ὃν εἶπεν αὐτὸς, ἔαρ δὲ ὕγιει- 
νότατον καὶ ἥκιστα θανατώδερ, ὥστε μερτυῤεῖν αὐτῷ μᾶλ- 

λον. ἔοικεν. ' ἐκμαθαίρεσθαι γὰρ -ἓν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ τὸ βάθος 

τοῦ σώματος ἀπὸ τῶν κυρίων μερῶν, ἐπὶ τὸ δέρµα. τῶν 

πω ίααο 4 ποπιοᾶο: ]απν απίθα τοοίο αἳ -εο ἀῑοίιπη ν1άθα-- 
[ασ υε αἰμεγείπεσα εἰ παϊπίππε [είαίε 41 1Πα Ροτιμαά 

1Ἠ/:Εό Παπῇ πιοτοΙ. ἁρ[απι Παίάεπι ππαβίςι ιπ]νορ[ας «αν 

Ἰοίιρεί[ίαίαος. πποχΏοραα/ άῖσς ᾿δεπεταπί «νασῖείαϊο Γαάδοῃυατε 

νιάθίαγς. "Ειόπίπι πιαλῖθοι πλε]απο]ο]ίας: ορίερβας ,’ αὐσὶ» 

ηθε πιοχΡῖ; {απί αΗΠαποπαἰθδ”. ϱτανεάίπες αἱειι εἲ ταισθ- 

4πςν. οἱ {α[[ες οἱ Ιδριαα: [απί, Ἡϊεπια]ες.:'' Ώε αε[αίο α!οπι 

1Ρ[9Φειμοερδ. ἀῑοιαγια:, «ο)ᾳδ. οπΠῃ νοτο; σόΠΙΠΕΙΠΗΙΟΠΘΠΙ ργο-- 

4ἱΐ αο[αϊο, νοτο. Ἰνόγαπι ποππα]]ῖς λου: οἱ ρταθάΙοίσεπα 

1Π.:ΨΕΥ6: πιοχβοζαη.. Αποιαν: αιίσοπι νίοο,' Ῥγαθίετ : αοβ 
Ίεπρογπα ΠΊοΥῃος, Υευ [αησαϊηῖς Ῥτο[α[οπες, Ἱερεαδς Ἱπίς 

Ρειϊρίπες, υι]ρίπες, Ρα[]ας πἱοεγο[ας Ῥ]ηγῖπιας ε[Πεῖί, 

{αρογοι]α εἰ αγἰ]γ]]άθ. ἩΗϊ δετίο πποιβὶ ΥΕΓΙΙάΕ ΙεΠΏρΟ- 

Πα ργόρη1 ομιπος ρεποἀ]ο νασαπέ, -Ιαπήπηι(αρ αὖεβ 
αρ]οχι [ην Ἱλωνα. Γαἰ[απα. ε[[οι οομνίποαπε, .ἀπιν(πο; 1ρ[α 

ἀῑχί{: νε. ανεεπε. [αἱ ιζιεγγἱπνιπή αο. πηϊηῖπαε ἱειαίε,. -αἲ (ο]]-- 

ἀἷαφθ 1ρ[απι αἆβχιογο ν]άεαμίαν, Ναπα Ἰὰο ἀρία ἱοπρε[ίαίο 

οογροσῖς Ρτο[ιπιάαπι οχριεραίαχ γιϊος Παπποχ1βας α ρατί]- 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΠΟΤΥΝΗΙΑΤΙ. 7 

χὰ. Ὀμασι., ΙΧ. Γιος] , να Εά. Βα[. Ύ. (560.) 
μοχθηρῶν χυμών' "ἀφθμνουμένων.". ούτω. }ουν. αἵ τὲ λέπραι 

καὶ οἱ ἀλφοὶ, ἑλκώδεις: τέ:τινες ἐξανθήσεις πολλαὶ γίγνον- 

ται. - καθ ἕτερον δὲ 'τρύπον ἐν τοῖς φύμασι καὶ ταῖς ἀρ- 

θρίτισι καθαίρεταν τὸ βώθος τοῦ σώματος, εἰς τὼ ἄκρα, 

μόρια τῆς µεταστάσέεως ινομένης τῶν μοχθηρῶν  χυμών. 

ὅτι δὲ καὶ αἱ τοῦ αἵματος: ῥύσεις κενοῦσαυ τὸ πλῆθος καὶ 

τὴν. κακοχυµίαν κωλύουσι τὰς ἐν αὐτοῖς νύσους ἄντικρυς 
δῆλον. εἰ δέ-τι σώμα εὔχυμον παρέλαβεν ἡ τοῦ ἦρος: ὥρα 
φυλάττευ τοῦτο ὑγιεινύτατον, οἱδὲν ἐκ τῆς ἰδίας φίσεως 

φεωτερίζουσα. οὐ μὴν. τό γε θέρος ἢ τὸ φθινόπωρον 1 ὅ 

Χειμών. ταῦτα γὰρ εἰ καθαρὸν τὸ σῶμα καὶ ᾿παντοίως 
ἄμεμπτον παραλάβοι, τὸ μὲν τὴν. ὠχρὼν εἴωθε χολὴν ἠτλείονα 

ποῦ δέοντος γεννᾷνι "τὸ δὲ τὴν µέλαιναν, ὁ- χειμων δὲ τὸ 

φλέγμα. ᾿παραπλήσίὀνδέ τι συμβαίνει κατὰ τὸ ἔαρ, ὁποῖον 

ἐπὶ τῶν γυμνασιῶν ὁρώμέν γιγνόμενου. καὶ γὰρ καὶ τοῦθ’ 

ὑγιεινότατον μέν ἐστιν, αλλ ἐὰν φλέγματος ἄνθρωπον μεστὸν 

ἢ χολῆς ὠχοᾶς ἢ μµελαίνης ἢ καὶ αυτοῦ τοῦ αἵματος ἐθε- 

Ρας Ρεηδίρῖνις αἆ ου{6Πι Ρογνοπίοπ Ρις; [ο απ]πι ἵοργαο, 

νιἡἰσίηες, Ἱπιρείίσεπες εἰ ρι[ίιίαε αιαεάηπι ταἹοετοίας 

χηιι]ίαε βεπεταπία. ΔΙΙο νετο πιοάο, {αρεγου]ῖς εἰ ατι]τ]-- 

Πάίρας αἰεατη οΟΓΡΟΓΙ8 οκρυσρα( ιν ΡΥΑΝΟΓΗΠΑ ΗΠΙΟΥΙΠΙ 1π 

εκίγοπιης. Ρατγίες {αοΐα (παη»]αἴίοηο, θαοά ΔΙΠΤΟΠΙ [αησα]- 

ηής Ρχο[αβοπος, {απ Ρ]εη(ιαΦἵπεπα, Εάπα οασοε]γπιίαπα, 1ὰ 

ε{ϊ ΠΕ ΠΙΟΓΙΠΙ, Ρταν [ίαίθαι, οσίπηᾷ ον τ 1ρβ9 ΠΙΟΥΡΙ5 ατοεδηί 

οΠ1ΗΊΠο Ρον [ρίοινμπὴ εκ][ῆτ, Οιοά Π εογρας αἰϊηιοὰ Ρτο- 

άν Ῥταοόίαπι Ἠπ]οτίρις νετηα {επιρε[ίας ἐχοῖρίαι, 1 Γεγ- 

ναι, [αυ ΕΥ ΗΊΗΠή πΙ 1]. εκ Ῥτοργῖα 1ΗΠΟΝ8Η6. ΠΘΙΙΤΕ} ΠΟἩ 

{απιόπ ᾖο αε[ίας απ απίαπιηυς απί Ἠειης, Ἠαο πιηιιο 

ΒΠΠΙ (πηρεβαίες, ειΠ. ΡΕ ΣΠΠΙ οογρι8 0ο ΟΠΙΠΙΠΟ ααε [επι 

οκοῖρίαπί, Ίαοβῇας ἵαπιεη Παναπι επι π]ίγα ΠΙοςΙΠι Ρχο- 

ογεαγα οοπ[αογ{Ε, ΔίγαΠΙ αι{ἰἀπιΠας, Ἴειης ἀοπίφαο ρλιαῖ- 

Ταμι, ΑΙ τα]ο αποάάαπι νεγε οῬοτίας, οωαὶο 1π εχοτοῖ[ᾶ- 

Ποπίρας ενεηίγε οοπ/[ρίείπηας;  θἰεηίπα αρ 4ποφπε [απ 

{αἱαρεγτίπιαςε, Ύεταπι { Ἱοπιπεπι ρἰιία ἁπί [ανα Ῥίΐ]ε 

τε] αἰτα απὶ 1ρίο εἰἴῖαπι [απραϊπε Ρ]εηαπι 6ΧεΓΟετε νο]με- 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [115.] Εά. Βα[. Ῥ. (960.) 
λήσει γυμνάδειν, 1εοι ΥΣ «ἐπίπληκτον αὐτὸν ἡἢὴ απόπλήκτον 

ἐργάση τοῖς γυμµνασίοιο. 3 εἰ μὴ ταῦτα κινδυνεύει, ῥαγέν- 

τος ἀγγείου κατὰ τὸν πνεύμονα 'περιπεσεῖν ἀνηκέστῳ κακῷ. 
πολλοὶ δὲ πιρέττειν αρξάμειοι διὰ τὰ γυμνάσια νύσοις: ὀξυ- 

τόιαις ἑάλωσαν. ὕσοιο ὃ ἀντὶ καθάρσεως τῶν ἐν τῷ βά- 

Όει χυμῶν γένηταυ τὸ γυμνάσιον εἰ τὸ δέρµα τὴν κάκοχυ- 
μίαν ἐκτεῖνον, ἕλκη καὶ ψώρας ἐργάξεται. κατὰ τοῦτο γοῦν 
καὶ αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης ἔλεγενι ἕλκεα ἐκφύουσιν, ἣν αἀκά- 

Θαριος ἑων πονήση. καὶ δὴ καὶ κατὰ τὸ ἔαρ ἡ ἐκ τοῦ 

περιέχοντος Φερμασία., χέουσα τοὺς χυμοὺςν ἐξάγει πρὸς τὸ 
δέρμα καὶ τοῦτο τὸ έργον αὐιοῦ τοῖς γυμνασίοιο ἐστὶ παρα- 

πλήσιον. οὐ μύνον δὲ τοῖς τούτων ἔρχοις. ἔοικὲ' τὰ τοῦ ᾖροθ) 
αλλὼ καὶ τοῖς τῆς φύσεως αὐτῆς, ταύτης γοῦν ἐσεὶν ἔργα 

τήν τὲ ἄδηλον διαπνοὴν ἐργάζεσθαι καθ ὅλον τὸ σώμα, δὲ 

ὧς ἐκκρίνεταυ τὰ “πέριττὰν καθαίρειν τε τὸ σῶμα πολύει- 

ὁῶς ἓν ταῖς νόσοις. 

176, 6πι εκογο]{αἰΙοπίρας αιΐ ερ]Ἱερίῖοιιπα απί αρορ]εοίΙοαα 

ε[[εσενῖ»» ααἲ ΠΙΠΙ Ίιασο πια]α αοοϊαπῖ, ρεγ]ου]ιπα ΙΠΙΠΠΙΠ6-- 

Ῥϊε, πε τηυρίο αἰίφιιο Ιπ ΡΙΊΠΙΟΠΕ να[ε Ίπ ΠΙΟΤΡΙΙΗΙ Ρργουί- 

ἀαί Ἱπ[απαβίίσπ. . Αί πι] απαι {εργ]οϊίατε σοερί([Πεηε 

Ῥτορίετ εχεγοΙίαίΊοπες ποια] [Πιπῖς ππογβ]ς οογτορ!ϊ /πεΓθ. 

Οι ρα νεγο νίοεπι ριγραΙ1ομῖ ΠΙΠΠΟΓΙΠΙ 11 α]ίο Ιαίθη [μπι 

εχεΓο][αἰ]ο [πρρ]ενεγ!, εα αἆ οιιίθΠι Ργανοῦ ἨΠΙΟΓΕΒ ονο- 

σαΏ5, Ί]σοεγτα εἵ [οαρίοπι εχο][αί. Αο ργοϊπάε 1 1Ρ/ε ᾱϊ- 

οεραί Ἡιρροογαίο: ᾖ[ ἵπιρμγβαιως /ε[ε εκεγειεγῖὲ, μ]σετα 

ΕΥ ΗΠΊΡ ΕΠΙ. Ἐ]! [απο Υεγπο ίεπιροτθ οα]οΥ αθγ]5 απιβίθη [18 

Ἠάππογςς {ΠΕΠ αἆ ουίεπι εἀμοῖί Ίδηιο ε[εοίις Ἴρβις 

εχεγο]ιαἰίοπΊδας Ῥεν[απι]]] εχΙ[ηῖ.  ΊΝεο Υεχο [ο]ήπα 6ΧοΓ- 

οἹίαίἹοηαπα εΠεοίῖριας γεν] ε[Πεοίας [απί βπι]]ες, [οὰ 1ρ[ίς 

εἰῖαπι παίηγαε οΡεΓΙΡΗΦ. Ίαν Παπῖάεπι ρατίος [απ τη 

οσο]{αΠΙ Ιοἱο «ΟΓΡΟΓΕ Ῥετ[ρίγπ!Ιοπειη ε[ῖσεγε, Έα [άρεγ- 

νασαηθα ΘΧΟΘΓΠΕΠΙΗΣ, {μπα ΘἰἱᾶΠΙ Ρ6Σ ΠΙΟΙΡΟΦ ναχΙ5 ππος18 
σοτριι8 ΕΣΡΙΥΡΑΤΕ, 
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Ἐὰ. Οµαττ, ΤΧ., [116.] ͵ Εά. Βα[, Ὑ. (260. 964.) 
ο Φα 14 κα. 

[116] Τοῦ δὲ θέρεος ἔνιά τὲ τουτέων καὶ πυρετοὶ Συνε- 
υχέες καὶ καῦσοι καὶ τριταῖου πλεῖστου καὶ τεταρταῖου, 

ἔμετοι καὶ διαθῥοιαυ καὶ ὀφθδαλμίαι καὶ «των πὀνου καὶ 

: στοµάτων ἑλκώσιερ καὶ σηπεδόνες. αἰδοίων καὶ ἵδρωα. 

“Τοῦ θέρους φησὶν ἔνια μὲν καὶ τῶν ἠρινῶν γενέσθαι 
νοσημάξων, κατὰ τὴν ἀρχὴν δηλονότε αὐτοῦ. τὰ γὰρ συνά- 
πτον- (964) τα τῷ πέλει τοῦ ἤρος, ὥσπερ ὁμοιότητα τῆς 
κράσέως ἔπει πρὸς τὸ θΘέρος, οὕτω καὶ τῆς τῶν παθών -7ε- 
φέσεως. Ίενέσθαι μὲν γάρ. Φησι καὶ ἄλλα τινὰ τοῦ θέρους 
ἴδια πυρετοὺς συνεχεῖς καὶ καύσους καὶ τριταίους καὶ ἁπλως 

εἰπεῖν. ὕσα διὼ τὴν ξανθὴν. χολὴν συμβαίνει πάσχειν «τὰ 

σώματα.. καὶ γὰρ οὖν καὶ οἳ ἔµετου ταύτης ἐπιπολαζούσης 
καὶ διάρῥοιαυ κάτω χωρούσης /ίγνονται, καὶ ὀφθαλμίαι δὲ 

τοῦ θέρους πολλαὶ, ὡς ἂν τῆς κεφαλῆς πληρουμένης. οὕτω 

δὲ καὶ ὤτων πόνου καὶ τὼ ἄλλα τὰ ὑμοία πάσχει τῷ θέρευ 

ν ΧΧΙ, 1ο Ἂφ 

-«4εβαιε νετο Ίογμπα ποππμῖ εἰ [εῦγες α[[ιάμαε εἰ αγἆεπ- 

ἐε εἰ ιεγίαπας γρἰμγίπαε εἰ οιματίαπαο, 9νοπαῖείοπεση 

ἀἰατγ[βορεαε, ορἠ]αἰπιίας, αμτίμπα ἀοίΐοτες, οτὶς ενμίοε- 

γαείοες βεπἰιαἰιῖπ ριιγεάίπες εἰ [ιμάαπεῦνα. 

Αε[αίο ποππα]]ος εἰἶϊαπι οκ νοΓΠΙ5 πιοτβίς ΠΙΠΙΓΙΗΠα 

Ρετ εἶι5 εχοτάϊα Ποτὶ Ργοπµηο]α!,. Λαπι αε[ιαῖῖ Ρατίες νε- 

τῖφ Ρο[ΙΓεΠΊο οὐρι]αίας, αιεπιαάπιού πι {επιρεταί[]οΠῖ5 ο 

Υετθ,, 1. σεπετα(]οπ]5 πιογροταπα. Επμιαάίπεπι [ον ππίας, 

Α]1ο5. οη]πα ααοδάαπα. αε[ῃα[ῖ5 Ρτορτίο Ώιοχρος Πετί ἀῑοῖε, 

{εῦυτες α[[άμας αἱ βγάεπίες εἰ {ετίῖαπαφθ.εί, αἱ [παπα ἰἶπα 

ἀῑκετίπι, οϱμἱοαπιπε εκ [ανα Ῥϊιε πιοχβὶ οογρογίρυ8 αες]- 

ἀμηί, Ἐιεηίπι Ρε Ρετ [ππιπια Ὠπαἰαπίε γοπαῖοπες Πιμῖ, 

ἀεοτίαπα {εοεάεπίο ἀἱαττμοθεᾶθιᾳ ορ]ίλαἱῖαε ϱμοφε αε[ίαίθ 

Ῥ]αχίπιας, προίο τερ]είο οβρίίε, Φἱο αἵ αατίπαι ἆο]ογθθ 
οἱ, ασ Ππαῖ]α οοἵρας αε[ίαίο ραΙίαχ Ρτορίογ οαρ]5 τερ]ε- 
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0 -ΠΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ: ἳ 
Εάν Όματε, ΤΧ: Γ140.1: Ἡ ον Κά. Ραῇ, (960) 
τὸ σώμα, διὰ την πλήρωσιν. τῆς κεφαλῆς, Ὦἄλλοτε εἰς ἄλλο 

µέρος ἀποτιθεμένης τὸ περεττόν.. αἲ δὲ ἑλκώδεις ἂἳ τῶν 

στομάτων ὅτο" διῶ τὸν χολώδη «γίγνονταυ 'γυμὸν εὔδήλόν 

ἐστιν, αἱ 'μένιου σηπεδόνες πῶν αἰδοίων οὐχ ἁπλώς, ἄλλ᾽ 

ὅταν ὑγθύτερον μᾶλλον. ἢ ἀπνούστερον ἢ νοτιώτερον γένηταυ. 
πὸ μὲν γὰρ ἐπὶ πολὺ τοῦ κατὼ φύσιν ἀποχεχωρηκὸς εἰς 

/ ν. 3, . 3 / 3 

ἡγρότητα καὶ ἄπνοιαν, οκ αἰδοίων μόνων ἐργαζεθαν σηπὲ- 

ὀόνας, αλ λὰ καὶ παντὸς ἄλλου μορίου; "να ἄερ ἡ τὰ ἓν τῷ 

τρίτῳ τῶν ἐπιδημιών κατάστασιο ἡ- π᾿ ἐν ἑῷ δευτέρῷ: κα: 

τὰ: τὴν :ἀρχήνι 'αἳ ὃ᾽ ἐπ ὀλίγον ᾿ἐκτροπαὶ τῶν' αἰδοίων 
ἄπτόνταυ, δι "ὑγρότητα καὶ ' θεριότητά σήπεσθαι πεφυκό: 

των,  ὀπὶ ταῖς τὺχοίσαις προφασεσιν. ὥὧστ ἐπειδὰν' τὴν 
ἑαύεοῦ κρᾶσιν φυλάετῃ τὸ Βέρος, οἳ περιχτώµασιν ἐνοχλοῦν- 

ταυ "πολλοῖς, ἐπειδὰν ῥυῇ ταῦτα’ κατά τινα πρὀφασιν, ἐπὶ 

τῷ) αἰδοῖα τὰς  σηπεδόνας αὐξών- πάσχουσι. τὰ ὃ᾽ ἵδρωα 

τῶν κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθημιάτων - ἐστὶν,' ἑλκωδῶξ 

τραφύνοντα τὸ δέρµα.. καὶ γίνεται, καθάπερ καὶ ἀὐτὸ τοῦς 

νομα ἐνδείκνυταυ, διὰ τοὺς πολλοὺς ἑδρῶτας, ὅταν χολωδέ: 

Ποπσιπ, αἶ]ας αἆ α]]αδ οογροχῖδ ρατίες εχογεππεηίαπι ἆδρο- 

πθηί]. Οτῖς εἰἶαπι π]οεγαίῖοπες ρτορίες Ὀ1]]οίαπι Ἠπαιο- 

ται οροτϊνί Ῥον[ρίοάπα ε[ι, ΟεπΙία[απα νεγο ῬιϊγεΙπες 

ποπ Ππήρµοϊίες, "Γεά απππι αε[ας αἰπίτας Ἠαητάϊουγ απ 

νεπ!16- πι]ης ρεγβαία απί Ρ]αδοιίαπι αἰβνίπα. Γαορῖί, Ναπι 

απ ρἱαγίπιάπα ᾱ- παϊιτα! Παια  αἲ΄ Ἠπη]άτίαίομα΄ απῖ α-- 

{παπι νασαΙοΠθπα τεσε[Π{, Ποπ πιοὰο ῥριάεπάοταπι, [εἆ 

οιἰαίπ ο]αδείπήις Ῥανιῖς αἰ[οτίας ρι(γεάῖηες {αοτ,. φπα]ῖ5 

εἶναι βαΐας μὴ; οι [οτίο ερἰἀεαιίογαπα, ἔππα ααῖ- ΓεοιιΠάὰ 

4πΊμο ἀε[ογ ραπ. Αἴ ρατναε ἁε[ίαί] ἀεργανα[ῖοπος σεπῖ- 

ἵα]ία Ἰασθαπε 4πας οῦ Μιά Π[αίεπι εἰ οαιθα επ) τρίτες 

[σεγε οκ φιιάσαγη(ϊιο: ουσβ[ίοµ6 ραγαία ΠηΕ. 0 παρα απαι 

(Μη αε[ίας Ἱοπιῤοραπγθη ία) Γείναῖ, αϊ πι]{15 εκογ6ητε-- 

14 Τη βεβαπίαν, 41Η: ᾶόο αἰῑθιαπα οὐ οαπ[απη αἱ σοπ]ία- 

τα ἀεβακενιμί,  ρίοταπαά ραἱγείπεδ ρα απίασ. Θα απ] 

αὐίοια 6 ρεβθχόθ [απ οκαΠ[]θπιααΠ1΄ πας Τπ ου] Γαρευ-- 

Ποῖο ε[Ιονε[οεΏιϊά ἰπ]δογαια 9Υ6 οὐίθιπ οκα[ρεταπί, Εῑαπί 

αμίοὰ, φαεπιαάπιοᾶα οἱ ἀρίαπα ο[ιεπά1τ ποπιθη, ΡΕΟΡΕΕΣ 



Κ4ΙΤΑΛΗΝΟΣ ΕΤΣ ΗΗΠΟΥΣ ατ μμρ τα. ϐ94 
Εὰ. Οἶατῖ. ΓΧ Γ18. 117.1.. πά, Βο, Ψς 1) 
ὅτεροὶ πως ἢ "ὅλως ή Α λε: Ὀντᾶδ. ' ὀδα- 

ξοΐσε. 7ὰρ οὗτοι τὸ . παἲ᾽ ο... εν νσόνσαν - 

ος άσλλκ”ν ο 

ν Ἀ ' 3 ια. Ἱ . δν 

[στ πού δὲ φθωρπώροῦ καὶ τῶν , θιρωῶν τὰ πολλὰ 
καὶ πυρετοὶ πἐιαρχαϊοὲ καὶ πλάνητες. καὶ σπλῆνες, καὶ 

ὥδρωπες, φΒίσιες καὶ σεραγγουρίας, λεκάνεεφίαν καὶ ὀυσεί- 

ει τερίαι καὶ ἐσχιάδες καὶ κυναγχου Καὶ ἄσθμάτα μαἱ εἰλεοὲ 
νο ιοί 

καὶ ἐπιληψίαι καὶ τα᾽ ὁ μάέικα καὶ τὰ ἃ μελαγχολικὰ. 

Ἐν τῷ φθινοπώρῳ, φησὶ, καὶ τῶν. θερινῶν νσημάνῶν 

γίνονται πολλα, μένοδτος ἔτί κατ αὐτὸ τοῦ Θερινοῦ νο 

δηλονότε τῆς Ἑανθῆς όλην του) 7ὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῷ ἡρυ τὸ 

Φέρος 7ἱ7νόμενον ἐλκένοτ τοὺς χυμούς, οὕτω καὶ τὸ φηνδα 

πωρον ᾿ἐκκενοῖ τοὺς θερινοὺς» ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν ἀπὸ 

τῶν  ἐκτὸς μερῶν ἐς τὸ" βάθος ἄγει.  δεύντώς οὖν τὸ: μὲν 

πρ στ ποσα [ ' 

πηδ]{ος «Γἀᾶοτος, αάϊ νε] Ῥήθ[ίογες νε] ὁπηΠΙΠο πιονάαοἶογθθ 

οενα[είαπῖ,. Ηϊ πάπιη1θ εὐίεπι πποτάεπί εἰ ρεασίαπι 1Η: 68 

ατάὀχεπιφαθ. εχοϊϊαπε εἰ π]έεταπι ἵπβατ, εκα[ρεσᾶη!, κ. 
, αι ει ἳ 

ΙΧΟΚΠΙ, πια ρ ἄ τοσα. 

4ΠΤΠΛΟ Φεγο ετϊατα ᾽αεβιυὲ ππογδὲ, γεζγες σιαγιαπαέ;, ' ΕΥ: 

"μαιίεαξ, υΓρίεπίς ἑωπηότες, Ἱγάτογεε, έάδεν, [ἐγαπριγίαει 

ο Πε εγίαε, ἄγ/[επισγίαε "ἰ[εμαἆες, απριπάεν α[ἐλπιαῖαν 

ε «φμαι ερίιερβ ες) πιαηταε' εἰ ον οσή κο 
αἲι 1Ρ ΟΠ . νι ς τους 19) τε 

ποτ ΑπΗΙΗΙΠΟ:, η ΗΕ εἰ αε[ιηνογέπι ΠΟΥ ΟΡΙΙΠΗ μνη παπί 

πΙιαΠΘΗ [6 ο απίαπι Ῥοσ 14: επιρονίς᾽ (πεβίνο ἨΗπιογε, Ώανα 

ΕάΠΙ σε Ῥ]ε: Πο επίατ θπεπιαΠπιοΦαΗή 4εβας: νενί {πεςε-- 

ἀθής νεγηόθ Ἠαπιοιξς ναεᾶαει Πα εξ αάἴΠπΙΠΙς ναεααί ας” 

βΊνοςς «[εᾷ πιὸᾷο Ῥχοχ[ας' σοήίτατίο - α ραπ γᾶς Γαπωπηῖς εί 

εκἴετη]ς΄ 4 ΠπΤεγηής ας Ῥήοβαπά ας γόνοσαί, ’ Πἴααθ πιεχ]ίο 
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Εὰ. Ονασε, ΤΧ. Γ117.1. Γ.τη οξδι Βοῦ (26.) 
Θέρος ἔνια τῶν. τἱρένῶρ νοσημάτων, «φησὶ, γεννᾷν, τὸ δὲ 

φθινόπωρον σὐκ. ἔνια τῶν θερινών, αἀλλὼ πολλα. καὶ μέντοι 

καὶ τεταρταίους πυρετόὺς ἐ ἐν ταύτῃ τῇ ὧρᾳ γίγνεσθαι. φησιν, 

ἐπὶ τῇ µελαίνη δηλονόει συνισταµένους χολῆ, διττὴν ἐχούσῃ 

τὸν ῥώνής. ἐκ μὸν τῆς ξανθῆς “ον τὴν ἑτε- 

ραν, ἐκ δὲ τοῦ παχέας αἵματος τὴν ἑτέραν. γίνονται, δὲ καὶ 

πλανηνες ἐν φθινοπώρῳ πυρετοὶ, δια τὴν ἀνωμαλίαν τηὸ 

πράσέως. καὶ σπλῆνες μεγάλοι, διὰ το ̓ μελαγχολεκὸν περίτ- 

τωµα, καὶ δὴ καὶ ὤφεφοι διὼ τὸν σπλῆνα, καὶ ἐζ τι φδι- 

νῶδες αμφίῤρολον, ἐν φθινοπώρῳ μάλιστα ἐδλέγχεταεν διὰ 

τὴν ξηρότητα καὶ τὴν ψιξιν καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς ὥρας, 

οὐδὲν ὃ᾽ ἦετον καὶ διὰ τὴν πακοχυμίαν. διὼ δὲ τὰ αὐτὰ 

ταῦτα καὶ αἳ. στραγγουρίαι γίνονται μάλιστα κατὰ τὴν ὦραν 

ἐκείνην... ψύχεται γὰρ ἡ .κύσεις ἐν ταῖς ἀτάκτοις καὶ ἑξα- 

Ππίνης ἐπὶ τὸ Θερμὸν καὶ ψυχρὸν μεταβολαῖο, αἵ τ. ἐκ τῆς 
κακοχυµέας΄ ἐνοχλοῦσιν αὐτὴν. δριμύτητες καὶ μάλιαθ᾽ ὅταν 
ἐξαίψνῆς ἐπὶ τὸ ψυχρὸν ᾿ιγνοµένης μεταβολῆς τοὺς τέως 
διαπνεομένους. καὶ δι᾽ ἱδρώιων κενουμένους. χυμοὺς. ἄπο- 

αε[ιαῖεπι «απϊάεπι ΠΟΠΠΙΙΙο6 ΠΙΟΥΡΟ5 5εµετατε, αίαΠΙΠΟ 

ΨΕΥΟ 4ε[ΠΙΥο8 ΠΟΠ ῥραισος, [εὰ: τηιι]]ο ογεατο ἀῑο. Ομ 

εἰἶαι αρ, Μεπιρεβαίθ ϱΠαγίαπας, Γεργας «Πθχὶ Ρτοπμηοῖαί, 

ἨΙΠΙΙΤΗΙη. ϱεχ. αἱ. Ρρτοσγεαίης Ῥ]] σεπλίΠαΏι σοπεγα{σεπι 

{[ογ{τία; αἰίεταιη απ] οι οκ [ανα Ῥ]]ε τγεἰογγ]άα ει Ρεταβία; 

αἰἱεχαπα ν6γο εκ οππῇο [απραῖπο,  Εἰππί απίεια οἱ ογιαξ]-- 

οπε {οῦτε Ῥεγ αιἴΙΠΙΠΙπΙ Ῥτορίας [εππραγαίαγας 1Παθα- 

Ἠιθίοπα.. Εἰαπί οἳ. επί πιαρπὶ οῦ πιθ]απςλοἱΙοιῃι 8χογε- 

παθθίπως οἱ γῶνορερ οκ Ἰειος νἰμο. .. ΕΙ Π αμα: ἴαρον 
{α{ροσία. πα κίπιθ ΩΙ οἱ. βορίἱαἴθιι 

εἰ ΓΠριάαίεμι. εἰ ἁπαθηιια [ΙΑ ΓΘΠ. εεωρεβας π]μ]οφιια 

πηῖηας Ρρτορίεν ἨΩΠΊοτΗπι ῥρταν{{αίοπη. Εἰιηί. 4 ποη τε οῦ 

ϱαεεή Ιουυ[αφ:θ8 Ἰοιπρε[αίο ρου ιπα (απφυτίαθε , ναι 

γοβξα 1μοθγίάδ, ο Ποτά 1Η 819 89; γορομΙ/ Π]ς, οπ|οΓῖ5 οἱ. {υδα-. 

ν1δ. Ὠλη (Φου ρίδ. γεν ἠσεναίαγ εἰ οκ. Ριανίθ υιησβίρυςδ οβ 

ον/86: αογΙηλοἱΑθ ἀρία ππο]ε[θηέν. ριαο[εγἰῖπα ο .μη άεγθς 

Ροπίθ {αοία Ίπ Γπὶριάἰμς πιαίαομο, αμ αΏ[θα ρογ[βί αρ1θΘ 

μοι μεβαηίω εἰ. Ρον Πιιάοχες πασμα μασ ας. ἨμμοῬςς, 3 νε- 
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σερέψη πρρς τὴν κύστιν. αἱ λειεντερίαν. δὲ ταχεῖαέ τέ εἶσο 

΄ καὶ κατὰ πάντα ἀμετάβλήτοι τῶν σιτίων διαχωρήσεις, ἤτου 

δν Έλκωσιν ἐπιπολῆς κατά χὲ τὴν γαστέρα ἢ καια τὰ ἔντερα 

συνισταμένην ἱτοιαύτην, οἷαί περ. καὶ ͵  ἐπὶ τῶν παιδίον. αἱ 

ἄφθαι καλούμενοι ἡ δὲ ἀθῥωσείαν τῆς καθεκτικῆς. δυνά- 
µέως.. ὧν τὸ μὲν πρὀτερον ἐπὶ ῥαπνωδεσι χυμοῖς Ἠ λεπτοῖς 

τῇ συστάσεις, τὸ δὲ δεύτερον ἐπὶ δυσκρασίᾳ µεγαλῃ τῆς 

κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων γίγνεταυ. ἄμφω, δὲ ταῦτα τῷ 

φθινυπώρῳ µαάλιστα γίνεσθαι συμβαίνει. τας ὃ᾽  ἰσχιάδας 

εὔλογον ἐπί τε τῇ κακοηθείᾳ τῶν χυμῶν καὶ τῇ ψίξει µά- 
λιστα γίνεσθαι συμβαίνει... κυνάγχαι δὲ ἐπὶ χολώδεσι χυ- 
μοῖς συνίστανται, κατασκήπτουσιν εἰς τὴν [118] φάρυγγα. 

καὶ διαφέρουσι τῶν κατὰ τὸ ἔαρ, ὅτι φλιγματωδέστεραί πως 
ἐκεῖναι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ ἄσθματα, διά τε τὴν ἔσω. κί- 

νῆσιν τῶν χυμῶν καὶ τὴν ψύξιν εἴωθε γίγνεσθαι. δι αὐ- 

τὸ δὲ ταῦτα καὶ οἱ εἰλεοὶ τῆς κάτω διεξύδου τῶν τῆς τρο- 

φῆς περιττωµάτων ἐπίσχεσις ὄντες, ἐπὶ φλεγμοναῖς τὰ πεολ-- 

ἤοαῃι τεςε [ασ], Πμεπίεχίαε νεχο [ηπί οοΊετρα εἰ {ιπο π]]α 

ΟΠΙΠΙΜΟ  πιμίβί]οπθ ᾿οΙῬογ Πα ἀε]οσιίοπες, ᾳπαε Πμπί απί 

Ρτορίος νοπιε]ομ]ί δα πΙεβΙΠογΠπι οχι]οργαιΙοπειη 1. Πα. 

Ρει[ίοῖο εοάεπι ΠΙρᾷΟ. [αρίαπη », 4119. 1Π, ΡρΙεγ]8 αρμι]ιας νο- 

οαίαε, απί Ῥτορίος. τειεπγὶςῖς. {απλα Ιπιρες1Ηαἴεμῃ, 

ποια ΡΓίαΦ Ρεορίεχ ππογάαςες εἰ {[αρβαπῖα Τεπιες Ἠη-, 

ΠΠΟΓΕΒ;, [οεοιπάιπι οϐ Πιασπαπι νομίγἰοιι]ί αἴᾳπε ηεῥὺ 

ἠπεεμαρενίεα Πί,.. Ἠαπεο αιίεπα πιῦο  Π]αχίηιε  ΔΗΙΙΠΙΠΟ 

βευὶ οοπΗ]ηβίί, Τ[οἱίαχ ας ου εκ ΠΙΟΣ οσα: Ίπα- 

Πρηϊιαίο. μμ. το[ε]βεται(οιο ΠΙΑΧΊηΘ ει] ταΙ1ΟΠΙ οοπ[εῃς 

απο μπι. εῇ. ΑΙ. γειγο απρίπαο εκ ΕΙ]1ο[ί, μπποτῖριιδ, οσίιπα 

Φμομηξ, αμίμιημο 84 4αιςες ἀεομη δε δις, Ρ.19 4 ά6, 

γετε Πιπί «ο, ἀῄετεῃίεδ, αιοὰ ]]αρ απί αιιοαῃπιοςο: 

Ρϊἰμ(ο[ιοτες, η. νετο αβ]πιαία Επι Ρτορίεν Ἠάππογαπα 

αἆ Ππίενπα πιοίμπας {απ ρτορίες τε[]ρεταίίοπεαι Πε Ο0Π- 

Γαενετιμέ, Ῥτορίει Ίμας Τρία σαιίας οἴῖαπι νο]νι]ί οοποῖ- 

Ταηίαν, ομῖ εχογεπιεηίοτωπι απιεηῖ ἀἆθοτΓΙΠΙ Ργο]αβεπ[ῖαπα 

ἰαηβίας Γαιπί ΓαρρτείΠοπεβ, αἶαε Ρ]εγαπι(ιο αἳ ἀλου]ας 
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ΑΟ δι 
λὰ "μέρους πινὸφ ο ήγνονεαῖν μὴ ἐδτα δὲ εἰκὸς ἓν 

ψυχρῷ ' καὶ εηρῷ πα) ̓  λνῶμάλῷ καὶ καλγὑμῷ καιρῷ 7 ρλᾶ: 
κ. οὗ 

1... ελ Στα νά) ὐ ο) 

πτἐόθαε τὰ κατὰ γαστέρα τε καὶ ἑὰ ἔνεεβὰ» "λεπεοὺς γὰρ 
Ε ὼὰ 

ἕ 

)ιγνομένόους 'δἱα- 
δεχύµενον τὸ” φθινόκωρόν᾿ Ἰνυχθόν το. ἁλὰ καὶ Ὀνώμίαλόν 

λαὶ εὐκινήτους: ἐν εφ Όέρες΄ ποῦὃ. χυμὺς 

ὑπάρχον εἰς τὸ βάσος ὤγευ τοῦ δώματος. ἐν τῷ βάθει"δἹ 
ἐσιὶ Καὶ ἡ τῶν. ἐνεέρων ᾿ έσις. αἳ ὃ᾽ Ἐπλληψίαι γἠγνόνεδό 

δια ΔΟΝ 
τοῖς ἐπιτηδείως (ἔχυυσε πάσχειν τὸ πάθος᾿ ποῦτο, α την 

αοτν 

ἐξαιφὈίδίον ἐπὸ Τανανεία Ἠεταβολήν." Φάλμορ᾽ μὲν 7ὰῤ᾽ ἐν 

τοῖς μέσοις τῆς” μέραφ, ψῦγος ὃ” ἐν ἐοῖῷ, Ἱπρῶτοις καὶ 

τελευταίοις έγνεσθαι, “οὐδὲν δ’ οὕτω τοὺς) ΜΥ 

ὧς. ἡ΄ τοιαύτη) μἐταβολὴ εννῷν πέφυε.' "τὰ δὲ μανικᾶ 
πάθη διὰ τὴν" ἐν τοῖς λεπτοῖς ἠολώδεσι Ῥυμοῖς κἀκοήθειων 

7νεταξ, "ασης γε Λα) τὰ ἠελαγχολικὰ διὼ ώς μέλαϊ-- 
«ας νὰ ἧς δλΙμὸν ο δρΗ ο κὐ-η αλ ή 

«9 . τις 
.. . αλ) 9 . 

ο ὃν «ντ 

ν ποτ ηρς νο Ότι ο) σα λον οὖν 

0 

{π[ο[ήπογαπι ρατίῖς ΤΠ Παπηπηα1οπ1Θ οΡοτ 1. Μαχκίπιο - 
1] "σ 

φαί ου ριαὰ, σος εί ΠπαοφπαΙ! ομροβά(ο' Ἔτανος τω 

πήοχας Ῥγοσγθαπία: (μὴ φον ει σᾷ Πας Τααι) πτοβ να ὰς ο 

Ναππ΄ Δοβαίο ἐσπαόψ' απο Ἠπομι]όν' οί ος είδα. ααιαπίδας 

οχαῖρῖδην Πίο {γ]σοξα΄ εί ο ο ια μμ αλέάι ασ οόρν 

Ροπ]ο. : ΤΠ’ νότο Ρο [αήὅι1ς΄ Ἰπιο[Ππό ια Πέ. Εριιερβῶ 

ψέγο Ἱιδηήπίρας Ἠαΐο αβεσταϊ ΠΡΙ ο πσν Γεγεηάο ὀμίο- 

Σπ; ὁψ ἱτδροή παπα ΠΠ ὀὁοηνατίαηι άμα ο δι Ἀοοϊσ μὲ, 

Φᾳ]όψ΄ ἠάππφας΄ πιογ]αϊαπϊς, Γ1ρς φόλό ορ εἰ΄ α ἀμος 

ἁτοῖ΄ Πδή19 ἄοιῤππαϊάν, ο ΝΗ απίοιη ἄᾷ 6ο οῤῃέριίοαν ἀο 
δόβιομοὀ Ὃν Ην ᾿Ἠα[αἱ1ο 6ΕΠΕΤΩΓΕ Ῥοιε[.' Μαρίας, νε . 

αῃόοΙοήές' οΡ δή ἳ {1  ἀο Ῥτ [1ο [οχι ή Μή οἵλππν ΜΑΚ ία 

ή οβύνίναέν "αεί δα μη οἱ ὃβ ἀΜήμι  δτ]εν μλδ 
ΙΠ ο] ὑμαδ νι πο 8 ραπ] ο) από ἄἰσίώα εις κ ΑΗ 

ο. 19341 δα λρι λν. ον αιμ1 21ΦΛΟΜΙΜΙά 

πί 11ο αἰώσο Ίου λα καλο. πιω). πο ο 1 υ. 

θιιος ἀανίου μ1ς ορ ημος οἱ ιαϊ 1944011 1μιιώ ου 

πα ὀνΡοίᾳ πι μον Ἠφεατς οι παπι κο το «μις 

απικοι5 ρ τς η 0848 εδ 1ἱ τσφιῆ αρ] οι ΕΊ} 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [115.] Εά. Βα[, Ῥ. (961) 
κ. 

Τοῦ δὲ Χειμώνος πλευρίιδε, περιπνευµονίαει, λήθαργοι, 

κόρυζαι, βράγχου, βῆχὲς, πόνου στηθέων καὶ πλευρέων καὶ 

ὀσφύος καὶ κεφαλαλγίαι, ἴλιγγου, ἀποπληξίαυ, 

Τῷὼ χειμερινὰ νοσήματα ἐξηγούμενος ἐφεξῆς τῶν φθι- 
φοπωρινών, οὐκέθ' ὁμοίως ὡς ἔμπροσθεν εἶπεν, οὔθ) ὅτι 
τοῦ Χχειμώνος τὰ πολλὰ τῶν φθινοπωρινῶν, καίτου γ ἔμ- 

προσθεν ἐπὶ μὲν τῶν θδερινῶν εἰρήκει, παραβάλλων αἰτὰ 

τοῖς Πρινοῖς, τοῦ δὲ Ὀέρεος ἔνιά τὲ τουτέων. ἐπὶ δὲ τῶν 

σθινοπωρινῶν τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν Θερινῶν τὰ πολλά. 

νυνὶ δὲ τοῦ γειμῶνος ἁπλῶς τὸν κατάλογον ἐποιήσατο τῶν 
νοσημάτων, ἤτου γαϱ απὀ κοινοῦ βουλύμενος ἡμᾶς κἀνταῦθα 

προσυπακοῦσαί τι τῶν εἰρημένων Ἰ ἁπλῶς ἀποφαινόμενος 
μὴ κατὰ μηδὲν κοινωνούσης τῆς φΏινοπωρινῆς ὥρας τῇ 

χειμερινῇ. καίτοι τά γε πρὠτα τοῦ χειμῶνος εὔλογόν τὰ 
ἅμα καὶ διὰ τῆς πείρας φαίνεται κοινωνοῦντα τῷ φθινο- 

ΧΧΠΠ. 

Ηίεπιε φετο ρ]ειγιιίᾶες, ρετιρπειπιοπίαε, Ιει]ατμι, βγαυε- 

ἀνιες, ταιμεεάϊίπες, ἐμ[]ες, ρεοίιογιπη, ἰαίετητα εἰ ἰμπιδο- 

Τµπι ἀοΐοτες, εερλαἰαἰβίαε, νεγΦΡΙπεΣ, αρογἰεπίαε. 

Ηιεπια]ες. πιογρος Παϊϊπι Ρο απίππιηβ]ε5 εκρ]ίοαπ8 

Ώο εαάεπι ᾳπα ἵπ [αρετῖογῖρας [αφ ε[ι ]οᾳπεπάϊ {οτπια, 

Ἠ]επιε [ο]]οεί πιμ]ίο οἰίαπι απίαπιηα]ες ΠΙοΓΡος Πεγὶ; 

απαπι( παπα Ῥτίας, αμαπι 4ε αε[ιἰνῖς αρετεῖ, Υετηῖ8 ε9ο8 οοπι- 

Ραίαπς ἀῑκί: «4ε[ίαιε αιμίεπι Ππογμπα εἰἴαπι ποππηί; εἲ 

απ απι ἆε αμἰαπιπαβαδ: αμέµπΙπο αε[βίνογιπι ειἴαπι πε[εῖ. 

“απο απίεπι ΠΠΟΥΡΟΥΙΠΙ ἨεπιαΙαπα οαἰπ]οσιαπι Ρ]αιε οοΠ-- 

{εοῖί, {νε αποά ἆε οοπιπιιπῖ νο]ιιεχῖῖ Ίου εἴῖαπι 19060 Π08 

ἀϊοίογωπι πποτβοταπα αἰίᾳαεπι [αραμάϊτε, [νο αΡ[ο]αῖθ ρτο- 

Ὠμηοίατε ἱαπφιαα ΠΜ απίαπιπα]ε Ίεπιραδ ουπα Ηεπια[1 

οοπιπιωη]σεῖ. ΄ Αίαιὶ ρτίπιαθ ]επῖς. ΡαΓίε5 ταἰ]οπΙ σοπ/{εΠ- 

{απειτα ε[ι εἰ εκρετίεαἰ]α οοπιρτοβα(ίυΥ οτι ΑΙΙΠΊΩΠΟ ϱΟΠι-- 

6ΑΙΕΝΟδ ΤΟΜ. ΧΙΙ. ΡΑΛΗ6 1. Ώ τν 
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πώρῳ. καὶ γὰρ αὐτὸς εἶπεν οἳ Θερινοὶ τεταρταῖοι τὰ πολλὰ 
γίνονταυ βραχέες, οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ καὶ μάλιστα 

οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντεο. εἰ μὴ λέγη τὸν αὐτὸν 
τῶν ἐν τῷ φθινοπώρου ἐσχάτῳ γινοµένων μγημονεύειν. ἄλλα 

τά γε τοῦ χειμῶνος ἴδια ταῦε εἶναι βούλεται, πλευρίειδας 

καὶ περιπνευµονίας, διὰ τὸ κρύος βλαπτομένων (269) τῶν 

ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, ἐπεὶ τὰ μὲν [119 ] ἄλλα καὶ σκε- 

πάσαι δυναιὸν οὕτως ακριβώς, ὡς ἤτου μηδὲν ἢ ὡς ἥκιστα 

αἰσθάνεσθαι τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχρότητος" τῆς ὃ᾽ ἄνα- 

πνοῆς οὔτ εἶρξαί τινα δυνατὸν οὔι ἀναπνεῖν ἑιέρωθεν 
ἐγχωρεῖ. διά τε οὖν ταύτην αὐτὴν τὴν ψύξιν αἵ τε βῆχες 

ἐν Χειμώνι γίνονται μάλιστα καὶ οἳ τῶν πλευρῶν πόνου. 

διὰ δὲ τὴν αὐιὴν ταύτην ψύξιν καὶ ἡᾗ κεφαλὴ βλαπτομένη 

κορύδας τε καὶ βῆχας καὶ βραγχους ἐργάξεται. γίγνονται 

ὃ᾽ ὥσπερ τῶν πλευρών οἱ πόνου διὰ τὴν ψύξιν, οὕτω καὶ 

τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ὀσφύος καὶ ἁπλώς τών νευρωδῶν. καὶ 

οἱ ἔλιγγου δὲ ταῖς τῆς κεφαλῆς ἔπονται ῥλάβαις, ὥσπερ γε 
καὶ ἀποπληξίαυ. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ πάθος, ὅταν ὁ ἐγκέ- 

φαλος ἐμπλησθῇ φλέγματος, γίνεταυ. 

πμηαίεπα Ἰαδβεγα. . Τρίο επῖπι ἀῑσεδαί: αε[ἐίναε φματίαπαε 

Ρἰεγιήπφιιε Όγευες επι[ωπὲ, αμεμπηπα[ε; ωετο ἰοπραε ας 

Ῥγαε[εγεἶπι οµαε ίεπιεπι αιιᾳεγίπι. ΝΙΙΠ αῑς ἀῑσαι ἔρ[απι 

4ο 19 φιιάε εχίτειηα απἰηιμηΙ ρατίο ρεπεναηίας, φμαγίαπῖς 

ΙΗΘΗΙΙΟΜΕΠΙ {8σ6γε,. οι Γοί[οο ναί επι ΡΓΟΡΓΙΟΒ 

Πιοιρος είῇε ΡΙειιγ] Εἶάος εί ρειἱρπειπιοπίαδ, αμοά 1η [ίχιι-- 

πηθμία τε[ριγαἰχομΙ [εγνὶθητῖα α- {Π1βροχα Ἰαεάαπίας,  Όειετα 

Πβπη ας Πα οχαοἰο οὐἰαρί αιιθιπί, μί αιἲ υήΗ! αμί οετία 

πια ῖπιαπα 1π]αγίάγαΠα Ὁ απιδίεη]5 {ήσογο ρεγοῖρίαμῖ. Ἠε- 

Γρ]γα1οπῖ νετο υ[αδ μεπηῖ Ρρτομάρονί μοίε, πειθ 

αλἰαπάε ἀαἰας τε[ριγαπά! [αου]ία. Ου Ἴναπο Τρία ΤρίαΠι 

γε[χἰρεγα(ἴοιειῃ σαριί οὐ]α[απι στανεάίηοςν, ἴμ[ες αἴφιθ 

χαμςθάῖπεν εβιοῖί,  Εί ααθπιαάπιοᾶιιη Ι8ί6γΗΠΙ ἀο]ογε ο 

τε[ΙρεταΙοπεια βμπί, Πο εἰ οαρδ; Ια1βογά, οπιηΊαπι 

4επῖφαε ραγΙΙμΠ1 πεγνο[αγωπη, Ὑετίίρίπες αΙιοὰθ οαρΙ(16 

Ἰαείίοιες οοη[εηυμΏίαχ, ιἱ αἱ αρορἰεχίας; οἰεπίμι εἰ Ἰίο 

αΠεοία ΕΠἱ αμα οεγΈβεαπι ρἰία περ]είαπι ε{ί, 
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9 κὸ’. 

Εν δὲ τῇῆσε ἠλικίῆσέ τοιάδε συμβαίνει, τοῖσι μὲν μικροῖσυ 

Ἴπαὶ νευγνοῖσι παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ὤγρυ- 

πνίαι, φόβου ὀμφαλοῦ φλεγμοναὶ, ὥτων ὑγρότητες. 

᾿Επιμελέστερον ἐξείργασταυ τὸ κατὰ τὼς ἠλικίας τῶν 
κατὰ τὰς ὥρας, εἰς μικρὰ μόρια τέµνων αὗτάς. ἐπὶ οὖν 

τῶν παιδίων τῶν νευγνώῶν ἄφθας φἠσὶ γίγνεσθαι. καλοῦσι 

δὲ οὕτως τὰς ἐπιπολῆς ἑλκώσεις κατὰ τὸ στόμα, διὰ µαλα- 

κύτητα μάλιστα τῶν ὀργάνων Ὑιγνομένας, μὴ Φεῤόντων 

µῆτε τὴν ποιότητα τοῦ γάλακτος ἔχοντος οὐκ ὀλίγυν ὁρ- 

ῥῶδες ἓν αὐτῷ. ῥυπτικὸν ὃ᾽ /ἐστὶ τοῦτο τὴν φύσιν, ὥστ 

οὐδὲν Θαυμαστὸν ἐν µαλακοῖς σώμασιν ἐργάδεσθαί τιναξ 

ἐπιπολῆς ἑλκώσεις. τοὺς ὃ᾽' ἐμέτους τηνικαῦια εἰκὸς γίνε- 

σθαι τούτοις διὰ τὸ πλῆθος οὗ προσφέρονται γάλακτος. 

αγρυπνίαι ὃ᾽ αὐτοῖς οὐδαιιώς συνήθεις εἰσὶ, κοιμᾶται γὰρ 

τὸ πλέον τοῦ χρόνου, πλὴν εἰ δι αὐτὸ τὸ πάθος νομίζευ 
. τε 

ΧΧΙΥ. 

Βεγ αεϊαῖος αμίεπῃ Ίιαεο ΟΡογΙμπίµΤ ρατυῖς φμίάεπι εἲ γε- 

οεπς παεὶς ρμεγμἰὶς αρ]ε]αε, Μοπαιιόπες' ἐμ[]εέ, υἱρ ιίαε, 

Ῥανογες, μπιδελἰοἱ ἴπ[αππππαιῖοπες, αιἰγίμήι Πιηπιάἰεαίες, 

5 

Όμαθ  αἆ: αεἰαίε [ρεοίαπ{΄ αοοητα{μς εχ[ο]ντῖ . (παπα 

ᾳὐαθ αἆ απηὶ πιρογα, Γαεία Ιή Ἠπη πας ῬαΓίόδ ἀῑνίβοπο, 

ἹΊ0 ραογυ]]ς. Πάπιηπα τοοεΠς 1π Ἰήσοθπι θ411ἱ5 αΡΗΙΙα Πουῖ 

Ρτουιιηοῖαί, «Φ1ο' απίεπι Οταεσὶ νοοϊιαπί υἱού[ειι]α οτίβ 

Γαρετῇοίεπι οῬ[άεπίία οὗ απβτασπνευεότήπα Πο] Η επι πιᾶ- 

πΊπιε ΣαΟΐ8,.Ώεηπε σοπίασίαπα, πεφαθ (παλίαίεαί Γεγεηᾶπα 

Ιάοί18  αιοά ΄ π [ε ποπ ραπουπα Γενί οοπἶπεῖ.  Ἠος αμίεπι 

{εταπα. ἀείετρεπᾶϊ {αοπ]ίατεπ  Παβθεί; αιιβτθ ποπ εΏ ΠΙταπα 

π πιο] μπα οοτρογωπη Γαρεγβοῖθ φιιάθάαπι” εγεαί εχ]εέα-- 

Ώοπες. οπίμς Βιήεπν {π1ς Ἠΐ Ποτί ράς ες, ΄ ῥτορίεν 

]ας[ΐ6 φποά αῄαπιαπέ οορίααι; Ὑἱρίμπο Ύεγο΄ πέφααφ ή απι 

1ρᾳ9 οοη/[ιείαε [απῖ: ππα]ογεπι ϱΗίπῃ «ἴεπιρογίδ ραδίειι ἀον-- 

ππίαπΕ, ΙΗ[Ι αι -αὖ 1ρίο αἲ αλίσ αΠεσιιῖ ἡπ[απΗβιας΄ εχεῖ- 

πο. 
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}ινομµένας ποτ ήν τοῖς παιδίοις, ἐπειδὴ τὸ πλῆθος 

τῶν ὕπνων κατὰ φύσιν ἦν αὐιοῖς μάλιστα. οἳ φόβοι δὲ 

τοῖς παιδίοις γίνονται πατὼ τοὺς ὕπνους καὶ μάλιστα ἐξ 

αὐτῶν τοῖς ἀδηφώγοις, ὅταν εὐωίσθητα μὲν ᾖν ἀσθενῆ ὃ᾽ 

ὑπάρχη Φύσει τῷ κατὰ τὴν γαστέρα χωρία, διαφθείρεταυ 
δὲ ἡ τροφή. παρεφυλάξαμεν γὰρ οὐκ ἐπὶ τῶν τηλικούεων 
µύνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἠδη τελείων ἐν τοῖς ὕπνοις γιγνο- 
µένας φαντασίας φοβερας, ὅταν πολλοί τὲ ἅμα καὶ µοχθη- 

ροὶ χυμοὶ βαρύνουσο καὶ δάκνουσι τὰ. κατὰ τὴν γαστέρα, 

καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ στόμα», τοῦτο γὰρ αὐτῆς ἔσει τὸ αὐ- 
σῦητικώὠεατον. αἱ δὲ. τῶν ὀμφαλών φλεγμοναὶ τῶν αποτε- 
τμηµένων οὐ πρὸ πολλοῦ . δεύντως τοῖς νεογενέσι παιδίοις γί- 
φονταν, μαθάπερ εἰ. καί τυ µέρος ον, ἑλκωθέν. αλλὰ 

τᾶς 7ὲ μῆν τῶν ὤτων ὑγρύτητας ἐν παθήµασι τίθεται, 
καίΐτου τας γε τῆς ὑπερωας καὶ τῆς ῥινὸς, οὐ τιθέμενος, 

ὕτο κατὰ φύσιν μέν ἐστι. διὰ ῥινῶν καὶ ὑπερώας μετοχὲ- 
τεύεσθαι τὸ περίττωµα τοῦ  ἐγκεφαλου καὶ γίγνεται τοῦτο 

[120] καὶ τοῖς τελείοις ἤδη, παρὰ φύσιν δὲ διὼ τῶν των. 

αν]. νΙρῖ]αδ Ἰαάϊοεί,. Οιπαπάοφἁἰάειι [οπιπί ' ἀῑαιατητίαρ 

1ρῇ9. πιαχῖπιο [εοπηάμηι ηκίαχαπι ο[ι. ΄Ῥανογες απίεπι ρες 

{οπιπος 1ΠπΕαπΙριις οβοτ]απίας Ῥιεγῖ αο ΡγΓας[εΓΓῖπι νογα- 

οἶοις, ααμπι νεπίτ]ομ] τεδίο [εμ[α : αἀῑάει. ργπερο]]εαί, 

[οὰ παϊαγα], Ἱπηρεο]]λ1{αίε Ἰαθοτεῖ, οἶριις' γενο΄ οογγΗ πρ (αχ. 

Ίο επΙπι Ποπ 1. {αμί]]]16 [οἱμπι, νεγαπα 6ἰἶαπι” αείαίε Ἰαπι 

αάσ]ι18. Ίεγγ]ῃοα Ῥρεγ [ΟΠΙΠΟΒ. Πεν Ιπιαρίπα[Ιοπθς οΡ[εγνα- 

ΙΗΗΦ. Ποο θπίπι ουΠοίαπα Γεπίιθπάἶ Γαοἱλίαϊε Ῥταερο]]εί, 

Ὀπιρίβοογαπα. απἱεο Ππῃαωπιαἰίοπος Πο Πίο αΠίε ῥγαε- 

οἵ[οχαπι πλεγ]ίο χεοΘΠ6 Πα Ῥριογι]ῖθ. αεοϊἀαπί, αμειηαά-- 

ΥΠΟ ΜΙΩ α οὐ αἰ]α ραῖς {οτε αἱοεταία. δρ εἰ αμ 

Ἠαπι]φ1ία[ ες, {Π19Σ; πιουθος τέροπ]!, θἰΙπαι[ μπι ρα]αίἡ ἔαπι 
ΠΈΥΙΗΠ1 εΧΟΡεπιεΏία ΟΠ τέβοπαί, αιοά; [δοαπά μπι Πα ία γαπι 

ΠΙ Ρε ηβγεςι αίητθ. ρά]αίπι οογερηί; οχορεπιθΏ(1Πι Ῥεγ ἆε- 

τ1ν8ΙΙΟΠΘΙ1. ϱΧΡΗΙΡαΥΕ,. Ἰάφιο 16 -αοοϊάαξ. φαἱ Ίαιπι αείαῖς 
Ρετ{ερία [αμέ, Ρτασίος παίαγαπι αἰλίθΠὰ Ρεν -αὐγεθ ἀεγ]ναίτο, 

! 
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αλλὰὸ τοῖς γε βρέφεσι καὶ διὰ τούτων ὁ «ἐγκέφαλος καὶ ἕκ- 
καθαίρεται καὶ καλώς ὁ '/πποκράσης ἐν τοῖς ἐδίοις τῆς ἡλε- 

ίας. ἔγραψε καὶ τὼς τῶν ὤτων ὑγρότητας. ἐστι μὲν οὖν 
καὶ ὅλον τὸ σώμα τοῖς γνεογενέσε παιδίοις ἐσχάτως ὑγρὸν, 
ὡς καὶ τὴν τῶν΄ ὐδτών φύσιν ἐν αὐτοῖς οἷον κηρώδη μαλ-- 

λον ὑπάρχειν ἢ λιθώδη. πολὺ δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων μορίων 

ὃ ἐγκέφαλος ὑγρός ἐστιν, ὡφ ἂν καὶ τοῖς τελείοις ὑπάρχων 

τοιοῦτος, ὥστε εὐλόγως αὐτοῖς «ἐπειδὴ πλῆθός ἐστι τῶν πὲ- 

ριτεών διὰ πάντων ἐκκρίνεσθαυ τῶν πόρων. 

ο Ἱ κε. 
Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγουσιν οὔλων ὀδαξησμοὶ, πυ- 

. 

ώς 5” 3 ’ Ὀρετοὶ, σπασμοὶ, διάρῥοιαε, καὶ ᾿μάλιστα ὅταν ἀναγωσο 
3 - - ΄ ἃ 

ειποὺς  κυνόδοντας καὶ τοῖσι παχυτάτοισο τών παιδίων' καὶ 

τοῖσι. τὰς κοιλίας σκληρᾶς ἔχονσω. ο το ο ο) 

Τὸ μὲν ὀδαξησμούς τινας γίνεσθαι τῶν οὕλων, ὅταν οὗ 

ὀδόνπες ᾿φύειν ' μέλλωσυ. τοῖς παιδίοις, οὐδὲν Θαυμαστόν. ὁ 

.α 

Ραοτ16 ἴαπεπ Ἱπ[απίῖρας εἰῖαπι Ρος αμτες οετεῦγαπι εκριΓ- 

ραίανς εἰ τεοίο Ηἱρροοναίες Ιπίεγ Ρτορτίο Ἰ]άς αθἰα[ῖ8 

πηοτῦος εἰἴαπα "απτίαπι Γοτἱρβί  Ἠαπαϊἁίαίες. ΕΙ [Παπἱάεπι 

εἳ ἰοίσπι σοχριφ. τεοεΠς πα Ριεγα]1 Γαπιπιο Ἠαπάπη, 

84εο μἱ εἰ οπαπι Παίαγα 1π 1ρ[ς νε]αῖ οετεα Ρροί1μ5 απαπι 
Ἱαρίάεα νιάεαίωσ. ΟσίεταγιΠ] νεγο ρασυπι οεΓεργαπα ο ᾷπι 

απ Φ παν. οκ τες αἱ οοά εἰἶαπι 1π αὐα]115 ίαιε εχἰ- 

Πα, Όπατε ορίπια ταϊίοπε απμπα 1ρᾷ5 εχογεπιεηίοσα 

οορία τεἀαπἀεῖ, Ῥευ ΟΙΙΠΕΡ πιεαἰὰδ εχοὀέτηασ. 

οἳ5 ΧΧΥ. 

«4ἆ ἀεπεείοπεπα νετο γγοάμειὶς ῥρἰπρίνατωπι ρτιτίεως, [ε- 

ύγες, οοπυιµἰ[ιονες, ἀἰαγγβοεαε ας ππααίτπε φ μή οαπῖηος 

ἀεπέες εἶιωπε, οτα[[[[ππίσφιε μιεγὶς ας ἆμτας αἶνος Ἰια- 

ῥεπιιθις οὐοτιπέμ. 

Οωπ1 ραεγα]Ις ἀεπῖες οδοτίατί [αηί, ρἱησίναταπα Ῥτι-- 

χε Πετὶ Πάμαἰ. πίτα, Ετυσίίμςδ επἶπι Ῥχυπρο αυαεάθαι 
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γὰρ ὀδαξησμὸς κνησµός τίς ἐστι μετὰ βραχείας τινὸς ἀνίας. 
οἱ πυρετοὶ δὲ καὶ οἱ. σπασμοὶ καὶ αἱ διάθῥοιαι «συμβαίνουσο 

τοῖς παιδίοις ὀδοντοφυοῦσιν ἤδη καὶ µηκέευ. µέλλουσιν, ὡς 

καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπων, καὶ μάλισθ’ ὅταν. ἀνάγωσι τοὺς 

κυνόδοντας.  εὔλογον δὲ δή που. ὅτο. διατετραμμιένων τῶν 

οὕλων. ὑπὸ τῶν ἀνιόνίων ὀδόντων ταῦτα γίνέσθαι τὰ συµ- 

πτώματα, καθάπερ ὅταν ἐμπεπαρμένος ᾖ σκὀλοψ σαρκὶ, καὶ 

πλέον... ἐστὶ τὸ κατὰ τοὺς ὀδόντας 3 τοὺς. σκύλοπας τὰ 

της ἀνίας. οἱ μὲν γὰρ. σκόλοπες ἠσυχάδουσιν. ἐστήριγμένου 
κατὰ τὸ µύριον ᾧ κατ ἀρχὼςο ἐμπεπήγασιν, οἱ δ᾽ ὀδόντες 
ἀεὶ προχωροῦσι τοσοῦτον ὕσον αιξάνονται. πυρέττει μὲν 

οὖν. ἐν ποὐτῳ τῆς  ἡλικίας τὸ παιδία διά τε τὰς. ὀδύνας καὶ 

τὰς. ἀγρυπνίας καὶ τὰς Ἰφλεγμονάο. οἱ σπασμοὶ. ὃ᾽ αὐτοῖς 
ἔπονται διά τὸ ταῦτα καὶ διὰ τὴν τροφὴν απεπτουμένην, 

καὶ διότι µηδέπω τὰ κατὰ τῶν νεύρων φύδέν. ἐστὶν ἰσχυρά. 
τούτοις ἅπασιν ἀκολουθοῖσιν ἐξ ἀνάγκης καὶ διάῤῥοιαι, διὰ 

τὸ μὴ πέττεσθαι καλῶς τὴν τροφὴν μήτὰ ἀναδίδοσθαι. τὸ 
δὲ καὶ. τοῖς παχυτάτοις τῶν παιδίων καὶ. τοῖς τὰς κοιλίας 

ε[ ουσ Ἰεμῖ αποάαπα ἆο]οτθ, Ἐεῦνες νονο, οοπναίσπες 

αἰᾳαθ; ἀἴαιγ]λοεαε  Ῥιιεγίθ Ία ἀθπί]οπί]ρις: ασ’ ποπά αι 4εΠ- 

165 εΙμγ]ς αοοϊζπ!, ααθπππἀιποά σπα 4ρ{ 15 γετρῖδ οβει- 

4: Εν πιαβίπηε φμπα οαπῖπος εἀιωιε ἄεπίεσι Π]φπεῖ αιι- 

ἴεπι Γόχα[]δία ἀεπίτριις ρτοὰειπίῖρας ρἱηρὶνῖθ Ἴναες, ενεπῖτε 

Ὑπιρίοπιαία,  αεππαάπιού απ ο πάπα ραχί]]ας οαγηί Γαεγίε 

Ἰπηρασίδ; αἴπιιαο [απο ΡΙ15 πιο]ε[ίίαες "απα ηβκὶ ρακ1)ὶ 

ἀεπίος εχοϊίαηί, Ηϊ Ποηιιάεπι ραακτ [επεὶ Πεπιαϊί ἵπ 

ΠΠΘΙΠΡΤΟ αωΠε[οιιπῖ οιΙ αὓ οχογάῖο Ἱπ[χί Γμπίς ἀεπίες νετο 

(Γεπιρου. {αηίιπι ργοσσφαΠί, απαπίπι αασεπίασ, Εευτοϊιαηί 

εΓσο πο αείαίο ριεγι]ῖ εἰ ρτορίε; ἀο]ογο εί νυἱρί]αφ εἰ 

ἸηΠαΠιπιαίΙοή 69. Οοπνα]ῇοπες απίθιη ΓεηππέΗτ {ΠΠ Ῥγο- 

Ρίογ Ἴνασο, ἴμπι ρτγορίεν ογμά πι απιεπίαπα εἰ αιποά ἨεΓ-- 

νοίαο ρατίες ποπάαπα [αἱ βηῖ να]]άαο. Ηί οπιπίβις εἰἶαπι 

ἀἱαττλοσας Γαοοεάμηῖ, φαοά αἰἰπιεπίαπι Πο Ρε]]ο οοφἹαίς, 

πεφιε ἀῑ[μτίρμαίαγ, Ἠλαά απίεπι: ρμεγὶς ογα[[[ πείς ει αἰ- 
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σκληρὰς ἐἔχουσιν ἐπὶ τοὺς σπασμοὺς ἀναφέρεται. τούιοις 
μάλιστα λέγοντος αὐιὀῦ τών παιδίων γίγνεσθαι σπασμοὺς, 
ἅπερ ἂν ἡᾖ παχύτατα καὶ κοιλίας ἔχοντα σκληρά. πληθω- 
ρικὰ γὰρ ἐστι τὰ τοιαῦτα καὶ πἐριττωματικὰ καὶ διὰ τοῦτο 

σπασμοῖς εὐάλωτα, μάλιστα δὲ σπασμοὶ τὼς τοιαύτας κα- 

ταλαμβάνουσι φύσεις. 

κστ. 

[11] Ιρεσβυτέροισι δὲ γενομένοισε παρίσθµια, σπον- 
"δύλου τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον εἴσω ὥσιες, ἄσθματα, λιθιά- 

σιὲς, ἔλμινθος στρογγίλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σα- 
πυριασμοὶ, χοιράδες καὶ τᾶλλα φύματα, μάλιστα δὲ τὰ 

προειρηµένα. 

. ” ” ” ” 

Π]ρῶτον μὲν ἔγραψε τῶν νεογνών παιδίων, εἶθ ἑξῆς 

τῶν ὀδοντοφύούντων, εἶτα νῦν περὶ τών μειαξὺ κατὰ τὴν 
« ” -” ’ 2 ’ -” 

ἡλικίαν ἤδη, τῶν πεπαυμένων τους ὀδόντας φύειν καὶ τῶν 

νος ἆμγας Ἱαδεπείδις, α εοπνι]ῇοπεφ τείεγίατ, απ σα Ἠ1δ 

πιαχίπηε Ῥιηετίς ἀῑσαί εοπν]ίοπεθ Ποτὶ, αἱ ετα [ο]. απ 
εἰ αἰνο ἀωτας Ἠαῦεπί,. Ταἱε επῖπι Ρ]ειμοτ]οί [αηϊ οἱ [ρι-- 

ἱεηί εχογεπιεπἰῖθ, 1Ιάεοφιιε οοπν]οπίρως {[αοῖ]ο οδρίη- 

{αγ ΠΙΑΧΙΠΙΘ Ὑθ6χο ε]ηδηιοδί Παἰυτας οοηνι][ίοπες οβ/άεπί 

Ἰαεάιηίφαθι 

ΧΧΥΠ. 

ι αἀιλίοτίδις [αεεῖς εοη[ίαγπι Τπ[Παπιπιαϊῖοπες, φεγίε- 

ὄταε αἆ οεεῖρἰείωπα ἴπιγο ἱμπαιίοπες, αλππαία, οαἰεμῖτ, 

ἰωππῤγῖοὶ γοξιωιᾶϊ, α[εατίάες, νε γάσαέ Ρεηβίες, [αἰγγία[- 

πι, [ἔτμπιαε εἰ α[ῖα Ιμδεγεμία, Ργαεεῖρμε νεΓο ργαεάἰεία. 

Βιίπιυπα απ]άεια.. [οηἱρβί 4ο τεοεπθ πα[ῖ ριαεγυ]1, 

ἀείμάε ἆε ἀεπίιεηρας,. Παπο νετο ἆε 186 ααὶ πιεάῖαπα 

δεἰαίεπι αρυηί ΙΠπίεχ εο5 αὐἴ Ίααι ἀεπίῖτε ἀε[βετμηί εἰ «ο 
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πλησίων τοῦ ἡβάσκειν. ἐφεξῆο γὰρ ἐκείνων, ἐπὶ. τοῖς δὲ 
τετάρτων τῇ τάξει, μνημονεύει κατὰ τὸν ἑξῆς ἀφορισμόν. 
αλλὰ τήν γὲ τρίτην ἡλιχίαν, ἥτιο νῦν πρόπειταυ ἡμῖν, τὴν 

ἄχρι δωδεκάτου καὶ τρισκαιδεκάτου προϊοῦσαν ἔτους, ἁλί- 
σκεσθαι πάθεσέ φησιν, ὧν πρῶὠτα γράφει παρίσθµια, φλε- 
γμονὰς ὄντα τῶν κατὼ τὸν ἰσθμὸν χωρίων. ἀκούειν δὲ νῦν 
ἰσθμὸν χρὴ, τὸ μειαξὺ τοῦ στὀματός τε καὶ τοῦ (968) 
στομάχου µόριον, ἐκ μεταφορᾶς οὕτως ὠνομασμένον, ἀπὸ 

τῶν κυρίως λεγομένων ἰσθμῶν. αἳ δή τινές εἰσι στεναὶ γῆς 

διέξοδου, μεταξὺ δυοῖν Φαλαττώῶν. τὰ δὲ παρίσθµια ταῦτα, 

ποτὲ μὲν αὐιοῦ μόνου, τοῦ κοινοῦ, τῇ τὲ γασερὶ καὶ τῷ στο- 
μάχῳ καὶ τῇ φάρυγγι καὶ ὅλῳ τῷ σεόματο χιτῶνός είσε 
φλεγμοναὶ, ποτὲ δὲ καὶ τῶν ὑποκειμένων αὐτῶν μυών, ἠνίκα 
καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἐνίον σπονδύλου συμβαἰνουσιν αἱ εἴσω 

ῥοπαὶ, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐν τοῖς παρισθμίοις ἐρεῖ' σπονδύλου 

τοῦ: κατὰ τὸ ἐνίον εἴσω᾽ ὥσιεο. ἑλκόμενος γὰρ ὑπὸ τῶν 
φλεγμαινόντων μυῶν ὁ σπὀνδυλος οὗτος εἰς τὸ πρόσω τοῦ 

ᾳα1 Ῥηρεγίαιϊ Γαπί ργοχἰ, Ναι ἆε ραρεγία Ρρτοχἰπι]6 

ἀείηεερς [οᾳιαεπίῖ αρΠοΡΙ/ΠΗΟ πιεπίΙοπεμα΄ {4οἱ5, απατίαπι -Ρ 

118: οχγάϊπε ]οουπι οβιπεηίρας. ΄ Ὑδτυπι Ἰεγίῖαπι αείαίεπι 

40 ας ΙἠΜο ρτοροπΊσ, ἂἆ ἀποδεοϊάαπι εἰ ἱεγάπι ἀεοῖ- 

ΠΗ.1Η [απο απηαπα ΡτοργεΙοπίεαι 16 οουηρί αἲϊ αΠεςιῖ- 

Ρις, 4ογηπα Ρεῖηα ραγί[ηία [ονδ]ῖ, 4ααε Γαπί Ἰοσοογαί 

αἆ Ἰμπιάπα ρετΠποηἶππα 1ΠῇαπηπΙαιΙοἩ69. Ἠίο αιιίεπι ρες 

ἸΏ]πνυνα. ραῦς Ί]]α Ππίε]Ησεηάα ε[ φαα ο εἰ ρΗ]απι 1ΠίοΥ-- 

Ἰαοεῖ, Ρε πιείαρ]οτγαπα αἳ 1βηιπιῖ ρτορτίε ἀῑο[ῖ Πα πο- 

πη]παία. Ὀιαπί ααίςΠι Βπραβὶ α]ἆαπι (εγταρ ἰχαπῃίοες ας 

παη[ίμς Ἰπίος ἆπο παγῖα Πἰπο, Ηαεο. ααίεπι ραγίβ]γανῖα 
ἨΟΠΗΠΠΦαΙΙ [ομς [μπε ἴαπίσας γεπῖγίοι]ο οἱ ρι]αε εἲ 

{αιοῖριις {οίῖηιο ον οοπιπιιΠῖβ 1π[Παπιπιαίίοπ6ς;: ΠΟΠΠΙΙΠ- 

ααπ1 νοχο οἱ Γαρ]οοίοταπι 1ρῇί ΠΙ[οἱΙ]ΟΓΙΠΗ 4π1π1 γετίθ-- 

γα αἰἶαπι ας ο[ ἵπ οοοἱρίιο απίγον[απα ΠΠ Ἱπο]]παίίο- 

ηθδ, ἆε αριθ ῃοβ ρατβ]ππία Ἰπο] Ἔε υεγιεῦγαε αἆ 

οεεἰρίεἴιμτη 1πέγο ἰμαατίοπες. Ίνα α πιπ[ου] Ἰβαπιπ]ᾶ- 
Πἴοπειι  Ρραμεπίίρας γετιευΓά ΊἨπεο ἱπαοία αἆ ῥατίεπι 1πο]ῖ-- 
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Ἐά. Οµωσε, ΤΧ. [11.1 Ἐά, Βαΐ, Υ. (960.) 
τραχήλου µέρος ἐπινεύει, Μέκληκε δὲ οὐ πρόσω τοῦτο µέρος, 
ἆλλ᾽ εἴσω “/πποκράτης, ὡς πρὸς τὸν σπύνδυλον ἀναφέρων 

τὸν λόγον ὀπίσω πείµενον. ἡ γὰρ εἰς τὸ βάθος µετάστασιρ 
τοῦ σώματος, ἐάν τὲ ἐκ τῶν ὀπίσω ἐών τε ἐκ τῶν πρόσω 

γένηται, διὰ μιᾶς φωνῆς δηλοῦταυ τῆς ἔσω. ᾖτέ δή ποτ” 

οὖν /πποκράτης ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν. παιδίων οὔτε περὶ τῶν 
παρισθµίων οὔτε περὶ τῆς ἔσω ῥοπῆς τοῦ κατὸ τὸ ἐνίον 
σπονδύλου διῆλθεν, οὐδὲν ἦττον κακείνων ὑγρὸν καὶ περιτ- 

τωματικὸν ἐχόντων τὸν ἐγκέφαλον, «ὦς ἐπιπέμπειν ῥεῦμα 
τοῖς ὑποκειμένοις µορίοις" ἢ ὅτι φθάνει τὰ τηλικαῦτα δια-- 

φθειρύµενα, πρὶν ὑπομεῖναι φλεγμονῆν ἰσχυρὰν, τοὺς ὑπο- 
κειμένους τῇ φάρυγγι µύας ἅμα τοῖς νεύροι. καὶ ἄλλως 

ὅτι μαλακὰ ταῦτα. ἐστιν αὐτοῖ τὰ μόρια καὶ διὼ τοῦτο 
αδύνατα τάσιν ὑπομεῖναι σφοδρὰν, ὡς ἐπισπᾶσθαι δύνασθαο 

τὸν σπόνδυλον εἴσω πρὸς αὐτα. καὶ μὲν δὴ: καὶ τὸ ἄσθμα, 

καλοῦσι ὃ᾽ οὕτως οἱ "Ἓλληνες τὴν πυκνὴν ἀναπνοὴν, οἷα 

συμβαίνει τοῖς δραμοῦσιν, ἢ ὁπωσοῦν ἑτέρως εἰς σφοδραὰν 

κίνησιν' ἀχθεῖσιν. . ἐπὶ μὲν τούιων γίνεταυ ὃν αὐτὸ. εὰ 

παῖ οεττ]οῖς αΠΙΘΤΙΟΥΕΙ, ἨΝοπιμανΙ αιίεπι απο Ῥατίεπι 

Ηἱρροογαϊίε Ποπ αΠίδΓίογεπι, [εὰ ἀπίετίοτεπα, τπαί φαἱ αἆ 

γεγίεργαπι Ρροπ6 Ἰοσαίααι ογαιΙοπεπι τε[ἐγγαῖί: οογροτῖ5 επίπι 

ε [πα [ες Ἱπ Ργο[απάιπι επιοίίο, νο εκ απἰεγίογί ρα, 

Ώνε εκ ροβετίογῖρις Παί ρατίῖραφ, πηῖσα: νοσς {πεγογ[ιεπα 
βρπϊβοαίατ,  ὍΌασ αριίατ Ηἱρροοσταίες΄1π ριογα]1 ΤεςεΠΒ 

ηα[]6, πει ἆε ραγΗπη]]δ, Ὥεφιιθ ἆε νετίερταε ἵπ οοεῖ- 

ΡΙο Ιαχαϊίοπε οίάσπαπι ἀῑκιί, απάπα εἰ 11 ποπ 8 

οεγεβγαπα Ἠαιηϊά πι ἐ{ [σαίεηπδ εχοτεπιεΏΙ1δ Ἠαβεαπί, αάεο 

πε ἵπ [αὈ]εοία Ρατίες Πωχίοπες ἀεπιαι Απ΄ ᾳποὰ 

ίαπα ΡΕ Ῥρεῖας Ιπίεγεαπί ϱ παπι [αρ]εοί Ταποῖρας πιι- 

{ει ππα οἵιπι Πεγνῖς νεμεπιεηίεπι απΠαπιπιαίΙοπεπι ραΠα-- 

{αχ αποάφιε Ργαείετεα 1ρίι5 Ίαο ρατίες ΠΠί πΠιο]]ες, 4ο 

Ργοῖπάε νεμεπιεπίεπη Γαῇήπεγο ἴεηβοπεπι πεφιιεΒηί, η Υει- 

{εμργαπα ἀΠίτο αἲ [ε Ρρο[ηπι αἰίγαμετε. «απι νεο αιμα, 

{Πο ααίεπι Οταεοῖ νοοαπί οτεῦγαπα τε[ρἰχαἰίοηεπα φμο]ῖ5 οις-- 

τεπιῖρις αιί απον1 αο. πιοίο αἆ Υεµεπιεηίεπι πιοίῖοπεια 

αἀάτοίῖ αοοϊᾶ1ί, ἀπ Ἠ]6 απἰάεπι Πί φμοά πιυ]ία οὗ 1ρίαπι 



{ 
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Εά. Οἶνατι. ΙΧ. [15ι. 199.] [ιξΕὰά. Βα[ Υ. (95605. 
γυµνά- [1323 ] σιον, ανάπνοῇφ πολλῆφ τοῦ ζώου :χρήζοντος. 

ἐπὶ δὲ τῶν ἄνευ γυμνασίου, δια τὴν «στενοχωρίαν τῶν ἐν 

τῷ πνεύμµονυ κοιλιῶν. ἡ ατενοχωρία «δ αἴτη πληρουμένου 

τοῦ σπλάγχνου τῶν «ἄνωθεν ῥευμιάτοιν γίνειὰι. τὰ δὲ ῥεύ- 
µατα ταῦτα πλείω μέν ἐστι τοῖς νεὀγόνοις παιδίοις, ἀναιρεῖ 

ὃ” «ὀξέως αὐτὰ, ' δίότο καὶ  ἄλλως ἔχει κακώς. «τε γὰρ ἐκ 

τῆς: μήτρας εἰς τὸν πέριξ. ἀέρα κατάστασις ἡ τε τῆς τροφῆς 

ἑεερότης, Ἡ τε Φλεγαονὴ -κατ ἀρχας μὲν τῶν κατὼ τὸν ὁμ- 

φαλὸν, χωρίων,'' αὖθις δὲ διὰ. τὴν. τῶν «ὀδόντων γένὲσιν 

ἄαθενῇ. πάντα ποιεῖ τὰ ποιαῦτα καὶ µόγις ἐφ οἷς. είρηκα 

διαρκοῦνταυ, μή τί. γε «δὴ πρὸς: ἐκείνοις. ἔτι καὶ τὸ. ῥεῦμα. 
δυνάµεένα φέρειν, εἰς πνεύμονα κατασκήπτον. αἱ δὲ «λιθιά- 

σείς {ἰδιόν ἐστι τῶν παίδων πάθηµα». διὰ τὴν' αδηφαγίαν 

ὠμοὺς  χυμοὺς αροιζόνιων οὐκ ὀλίγους,. ἐξ. ὧν τὸ πυχύτε-- 
ϱον ἅμα τοῖς. οὔροιό. εἰς τὴν κύστιν  ἀφικνούμενον ὕλη τῆς 

τῶν λίθων. ἐσεὶ" γενέαέως καὶ διὰ. πῆν Ὀερμασίαν τὴν πολ» 

λήν. ' αὐροίζουσι μὲν «γὰρ. καὶ οἱ :χέροντες ουκ ὀλίγον ὤμὸν 

χυμὸν, οὐ δια τὴν. ἀδηφαγίαν. ὡς. οἱ παῖδεο, αλλα διὼ τὴν 

εχογοἰἶάπι Ἰπάήσοαί αηϊιηαὶ τε[ρἰγα(Ιοπ6.. ἵπ ας απίεπὰ 

οἵίνα, οχοτοϊίαπι οὐ. οανΙαίαπα ροπής αηρ[ίαπης Ἴαες 

νενο απουβία ΄Βί Πακιοπίδας Γαρεγπα γχιθπίίρας τερ]είο 

ν][οογα. ΑΙ Ίνας Βικίοηες Ῥ]αγες «αἰάθαι ἵπ ΥΘσΕΠΦ Πβ[]5 

Ριεγα[ῖ Παπί 4ο οἶῖο ἱρ[οφ Ἱπιονϊπιαπί, αἰοπίθπα. εἰ 81148 

π]α]α [6 Ἰαῦθηί,- Νάμα εἰ αὖ πἱεγοί ἵπ.. αι ρἰοηίοιι ἄθγθια 

ταπβίας οἱ απιόπή ἀῑνετβίας ρες' ἡπία απ]άεαι Ίοοογαπι 

αά πιη {σαι ἸΠαπιωαϊ1ο, ἀεἰπάε ὁυ ἀεήίῖαπι ογίμπι εος 

οπιπο5 πιρεοί]]οῦ τεάάξ οἱ νὶχ.όα φπαο ἀῑκί ππα]α {ο]ε- 

ταπῖ; πεάαπι Ρναείεν Ίαεο Παχίοπεδ εἰἴαπη 1Π Ρι]πιοπεΠα 

ἀεειπιροπίες {εργο ρο[μηῖ, Πλας νεγο, οαἰομίί βεπεΓα- 

ετο, Ῥίορείιι ε[ζ ριετογιπὶ πποτρις, οἳ εἀαοιίαίευι ον άος 

ἨΜΙΠιόγεΘ ΠΟΠ. Ρβϊιοο8 οοάσθεναπ μία, εκ φμἱραδ Ραγ9 ετα[- 

{ον παπα οαπι αγὶηϊς ο νείίσαπι ἀά]αία ΠΙ Ιαρίάμπι ΡΟΙΕΓΑ- 

εἰοηίς ππαἰογία; αοοεἀεπία. αἰίεγα. οαυ[α, οαἱοχῖ Υ6ευΘΙΛΘΙΙ- 

Πα, Αοεγτναπί ααίάεπι ϱἱ [6επεθ. μππογεπι ΟΓΠ4ΜΠΙ ΠΟΠ 

Ραισιια, Ποι Ῥτορίες νοχασιαίεμα, Ἠί- ραεῖ, Γεά ΡΥΟΡΙΟΣ 
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ἀθῥωστίαν τῆς πεπτικῆς δυνάμεως. οὐ μὴν τὸ γε θερμὸν 

ἔχουσιν ἰσχυρὸν, ὃ τὴν: παχεῖαν ὕλην. ἐξατμίζον ἐργάξεταυ 

τοὺς λίθους. ἕλμινθες δὲ καὶ ᾿ἀσκαρίδες ἀνάλογον' ἐοίκασι 

γίνεσθαι τοῖς ἄλλοις: ζώοις, ὕσα τὴν γένεσιν οὐκ ἐκ σπερ-, 

µάτων, αλλ ἐκ σηπεδόνος ἔχει µόνον. μόνη γὰρ οὐχ ἑκανὴ 
ταῦτα γεννῆσαι σηπεδων, ἀλλὰ καὶ Φερμασίας πολλῆς προσ- 

δεῖταυ.. διαφθείρεταυ. μὲν οὖν 1 τροφῇ πολλάκις ἐν τῇ: γα- 

στρὶ καὶ μάλιστα ἐν τῇ κάτω τοῖς παιδίοίς. αλλ αἱ Όερ- 

µασία τοῖς μὲν πάνυ νέοις οὐδέπω τῆς ὕλης ἐγκρατής ἐστι. 

τῶν δὲ τηλικούτων καὶ τὴν ὕλην ἐπέχει τὴν ἐπιτήδειον εἰς 

ζώων τοιοὔτων γένεσιν, ἐπ᾽ αὐτῇ τέ τὴν: θερμασίαν προσεέ- 
ληφεν. ἀσκαρίδες -μὲν οὖν εἰσι λεπταίἰ τινες ἕλμινθες, ἐν 

τῷ κάτω μάλιστα ποῦ παχέος ἐντέρου μέρει γεννώμέναιν καὶ 

φαίνονταἑ γὲ πλεῖσταυ σαφῶς ἐπὶ τῶν ἀπεπτούνιων ὑποζυ- 

γίων γεννωµεναι.". τὴν ὃ᾽ απεψίαν' αὐτῶν ἡ δυσωδία τῶν 

διαχωρήµάτων ἐνδείκνυται. τὸ ὃ᾽ ἄλλο γένος τῶν ἑλμίνθων 
αἱ στρογγύλαυ γεννώνται ' μὲν ἐν' τοῖς ἄνω μᾶλλον. ἐντέροις, 

ὥστε καὶ εἰς αὐτὴν ἐπιβαίνουσιν ἔστιν ὅτε τὴν γαστέρα. 

{ποα]ίαιϊς οοοίγ]οῖς Ππρεοϊ]Ηαἴειας ποπ {ασιεη σα]ογειι Υε- 

Ἰεπιεηίείι Ἠαῦομε, απαὶ εκ οτα[[α πιαίετία. Υαρογεπι: Ρε[ο]-- 

νειβ Ἰαρίάεπι σεηεγεῖ, : Ππιυγίοί νειο εἰ α[εατίάεδ. νίάει- 

ἴατ ας απ]πιαοας πη]τεν ρ]ση], (ᾳπαξ ποπ εκ [επιῖπε, 

Γεά. εκ ρι/τεάιηα͵ [οἱα ογίαπι΄ αβεηί..΄ θοἱα επῖπι ραίγεάφ 

Ἰω[οε ρτουγεαμα1δ᾽ ποπ: [αιῖς ει, Γε πιπ]ο. εἰῖαπι  σα]οέθ 

Ιπά1ρεί. Ορις Ἰίαᾳαθ’ ΡΙετάπιαο οογσπιρίίας ἀπ νεηίτε 

8ο ρο(Ἡπιαπι ἱπ[θγίογο Ριογι], νδιαπι οπ]ος 1π ναἰάθ 
Ραενῖς 4ο ἴεπε]] ποπάαπι πιαίενῖα [αῤενίου εχκ]βτές 1 αᾱ- 

1 {1οτίδας αμίεπι οἱ ἠιαϊετία Ἱάοποα ε[ί αἲ ἰαλίαπι απ]πιᾶ-- 

Ἠπιη΄ ϱεΠεΓαἰΙοπεπΙ; 3ο ῥγαθί6ς εαπι οαἱογεπι αὐ[οι[ςείῇ, 

Α{οαπιάες Ισίίαγ [απί Ίθεηιμος απίάαπι Ἰαπαῦτὶιοί 1π. ρατίε 

Ῥταεοίριε Ἱη[εμοτε ογα[ι Ππιε[ΙΗΙ ῥτουγεαί ου/αβπιοςί 

ῬΡ]αγ {ην πια] Γε[ίο ρτουγθατί οοπ[ρίοἰππίας Ίπ νειετιηῖς απῖ-- 

πια] ρα πιαἰε οἰράπι οοφπεπ]δᾳς, αποταπι ἀεργαναίαιη 

εοσΙΙοπεπι {οείος 1πάϊσαί εχοτειπεΠίοτιπ, ΑΠιιά Υετο 6ε- 

πας Τη ῦηΙσογαΠ τοιπάογαπα ἵπ ΓΠαρεγιογίραθ’ πιαρίς Ἰπίε- 

Πιμῖφ πεπεχαπ!ίας, αἆθο αἱ αἆ Πρίαια απαπάοφμε νεπίτῖοιι-- 
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πολὺ δὲ πλείους αὗται τῶν αἀσκαρίδων. ἐν τοῖς παισὶ φ» 

ται. σπανιωτέρα ὃ ἡ τῆς πλατείας ἕλμινθος γένεσίο ἐστιν; 

ἥτις καὶ µακροτά(η «γίγνεται, παρεκτεινοµένη. πολλάκις 

ἅπασι τοῖρ. ἐντέρυις. ἀλλὰ ταύτης μὲν οὐδ᾽ ὕλως ἐμνημό- 

νευσεν «ὁ ᾿{πποκρατης, ὅτι μηδὲ προὔχειτο περὶ. πάντων 

αὐτῷ. ὑδιεξέρχεσθαι τῶν  παθημάτων. ὅσα συμβαίνει τοῖς 
ἄνθρωποις ; αλλ. ἐκείνων «μόνων, ὅσα γίγνεταυ καθ ἑκάστην 

τῶν) ἠλιπιῶν. . διῶ τοῦτο γοῦν αὐτὸς μετὰ τῶν εἰρημένων 
ναφᾶλοχαν ἐφεξῆς. Ἀκροχορδύναρ, Τὸ καὶ χοιράδας ἔγραψε κα 
κοχύμού»' πλήθους ἔγγονα νοσήματα ω. έξω τε καὶ 

πρὸς τὸ: δέρµα. .υπᾶν. δὲ αὐτῶν τὸ γένος ὀνομάδει φύματα 

γθάψαξ.. ἐφεξῆς  οὕίως,'.. ἀκροχορδόνες  χοιράδες: καὶ «τάλλα 

φύματα.' λέγονται ὃ’  ἐξαιρέιως ἔνίια φύματα; φλεγμοναί 

τινες. αὐτόμαιον τάχιστα μὲν γεγνώμεναι, τάχιστα ὃ᾽ εἰς ὀξὺ 

ὑψηλὸν αἰρόμέναι, πάχιατα δὲ καὶ: ἐκπυϊσκάμεναι, καὶ πλεί- 
στή γε καὶ ἡ τούτων 'γένεσίς [1325 1]. ἐστιν. ἐν βουβώνι καὶ 
µασχαλη, ὅειυ καὶ αδένες. ἐνταῦθα πολλοὶ. φύσιν ἔχοντες εἰς 

πμ] Ο) 4 ετις 

1ύπᾳ  πά[σοιάασπί, αἴφπο πηπ]ίο ρ]ατες Ἠϊ απαπι α[οάγιάες 

ϱἹσπαπίας 1. Ῥαεγῖδ. ΄ Βατίογ απίεπι ε[ἰ Ἰαπιργϊοί Ια15ε-- 

πθιαίίο, απΙ. εἰ. Ιοπσίαπιάς ε[ἰ εἰ {αερε Ῥεγ οµηῖα εχίει-- 

ἁἴλατ Ἰω[είπα, Ὑεγυπι 4ᾳ Ίου πυ]]άπι ρουμ: Γεοῖί Ηϊρ- 

Ῥοοχαίθς πιεπίίσηθία,, απο] πθφθ 1ρί εγαῖ Ργοροβίιπι 

46 οπωμΙρ16 πιογρῖς βογα, ουμ1 Ποππίρας αοοϊἀυπί, Γεά 

46: 115 ιαπ ϱἱ Πηρυ]1ς. αεἰαίτῦς αἱ Ργίπιαήι ασοἸά απ! 

Ῥτορίοισα 1βΙΗΥ ἀ1ρ[ε εΠΙΠΙΕΥΑΙΙ5 Ί]απι ἀῑσιῖς ἀείπεερς ετ-- 

τιεας γεπ[ίες αοτοςοτάοπας εἰ, Πγππιας αἀ)εοῖξ, ΠΙΟΥΡΟΦΒ 

Ῥτανογιπα μαπποχΗΙὰ  ρ]οπ(αάπ]ς [οβο]θια.  Τοΐσπι απίεπα 

ἀρίοτιμν. Ροπι15 Ῥ]γηναία εμθεγομία ποριϊμαίς Ίία ἀείποορς 

[ογίρεις: Ζετγμόέαε ρεπίεςν [ἔγμπιαε εἰ αἰία ἰμθεγομία. 

Ὑονγυια. οχἰιμῖο ρἰιγηπαία φπασάαπα, αρρε]]απές πΠαπιπια-- 

Ποιον ΠΟΠΗ. [ροηία πα{[οεμίεθ, ᾳαθ αἱ οεἰεγίπ]ε Τπ 

αΟΙΙΠΠΘΙ ΡεΠετβΠΙΙΣ, Ύµ46 οεἰεΓΙπ]θ πι αἰίπ αἰἰολα πας 

εἰ οε]εγγίηιο εἰἶαπι [αρρυταπίάς, ο ποσά Ῥἱανίπια ο τα 

απβιλπίδις οἱ ακἰ]]ῖ ρεπεταίο,. ος. 18. 1 1ουίδ ρἱ1γθΒ 

Επί αἀεπεδ, ΠαΙΙγαΠ1 οκογοιηεηΙς 11 {ο Ρρτομίθ οχοῖρίειι-- 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [123.] οτε 4, Βα[, Υ. (908.) 
ἑαυτουςᾳ ἑτοίμως δέχεσθαι τὰ περιττά. τούτων τῶν ἀδέιων 

"ἐστὶ πάθηµα καὶ ἡ χοιρὰς οὐχ ὑπὸ θερμῆς ὕλης, οὐδ᾽ εἰς 
ἐκπύησιν ἐπειγομένης, μάλιστα δὲ ψυχροτέρας τὲ καὶ φλε- 

γματικωτέρως. 

αζ’. 

Τοϊσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς τὴν ἥβην προάγουσε, 

'πουτέων τε τὰ πολλα καὶ πυρετοὶ χρόνιο μᾶλλον καὶ ἐκ 
᾿ῥινῶν αἵματος ῥύσιες. 

”4ρχονται μὲν ἡβάσκειν μετὰ τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον 

ἔτος οἱ παϊδες. ὅσοι δὲ πλησίον ἥκουσε τῆς ἠλικίας ἐκείνης, 

εἴεν ἄν ποτε ἐτών δυοκαίδεκα 1} τρισκαίδεκα, καὶ μέντοι καὶ 

τεσσαρεσκαίδεκἁ τινες αὐτῶν. οὐ γὰρ ἁπάντων ακριβὴς 
µία προθεσμία τῆς ἥβης ἐστὶ, διὼ τὴν θερμύτητα καὶ ψυ- 

χρόσητα τῆς κράσέως. οἳ μὲν γαρ θερμοὶ πρωϊαίτερον, οὗ 

φυχροὶ δὲ ὀψιαίτερον ἠβάσκουσυ. µνοσοῦσι ὅὃ᾽ οἳ παῖδες 

ἆἱς 1ήοποαπα [ογα. Ἡοταπι αἀεπαπιῃ πποτρας Βταπια 4 μο- 

ᾳπε ε[, ποῦ εκ οα]]άα πιαἰετῖα, πεφιε αἆ Γαρραταιίοπεπα 

Ρτορεταπία, {[εά εκ ῬΡΙμΠο[οτε εἰ {Πρίάίοχε ππαχίπιε 

οοΏβαΠ. 

ΧΧΝΥΙΙ. 

αἱ εἰἴαπιπιπαπ αἀι]ιιογίδις εἰ αἆ Ῥιδεγίαίεπι αεοεζεμεῖδις 

ες Πῖς πι[ία εἰ [εῦτει ἀἰμιμγπίογες εἰ εω πατίδις [απριῖ- 

η ρτο[μρία. 

Ριιετῖ Ροβ απΠμπα απατίααι ἀθοίπιαπ ΡπΡε[οετο 1ης]- 

Ρϊαπϊ,  Ουῖ Υετο Ρτορε Ὠαπο αεἰαίεΠι αεοεἀιπὲ, Γαπί ααϊ 

ἀιιοάεσοίπιαπι ααῖ ἴογίίαπι ἀοοίπααι απ οαατίαπι ἀθοίηιαπι 

εἰίαπι αΠΠΜΠΙ ασιπῖ, Ίο εηἶπι ΠΠΣ5 ΟΠΥΠΙΗΠΙ σετ! [Ποια 

Ραρεγία(ἷς ε[ι τεγπιῖηας ρτορίεγ {επιρεγαππεῃ {1 σαᾖ1αίεπω 

εἰ Γεσιάίαίεπ, . 014 παππαε οῖως, ΠρΙάϊΙ γετο ἴαΓ- 

ἀπ Ρυρε[ομηΐ. ΄ Αερτοίαπί αὐίθπη ριενὶ ΠΙΙ16 ΠπιοχΡΙ8 
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Εὰ, Οµαχί, ΤΧ. [129. 494. ] Ἐά,. Ῥα[, Υ. (263. 9604) 
οὗτοι πολλὼ μὲν «καὶ τῶν ἤδη προειρηµένων τῇ τῆς κρά- 

σέως ὁμοιύτητι καὶ μέντοι καὶ πυρετοὺς χρονιωτέρους τῶν 

ἔμπροσθεν. οὐ μὴν εἴρηκέ τι περὶ τῶν ἐν ἐκείνη τῇ ἡλι- 

κίά πλεοναξόντων πυρετῶν, ἀλλ ἐκ τοῦ νῦν εἰρημένου ὁῆ- 

λὀς ἐστιν ἐνδεικνύμενος ὀξεῖς αὐτοὺς γίγνεσθαι, αλλοιοῦν-- 

ται γὰρ αἱ διαθέσεις τῶν παίδων τάχισια, δια τὴν ὑγρό- 

τητα τοῦ σώματος καὶ τὴν τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἀθῥω-- 
στίαν. αἵματος δὲ ῥύσεις ἐκ τών ῥυνῶν γίνονται τοῖς τή- 

λικούτοις, ἐπειδὴ πλεονάξειν ἄρχεταυ κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐκεί- 

νην ὁ χυμὸς οὗτος, οὐχ ὅτι πλείων γεννᾶιαυ ἢ προσθεν, 

ἀλλ ὅτι νῦν ἦττον ἀναλίσκεται, διὰ τὸ καὶ τὴν αὔξησιν, 

ὡς πρὸς τὴν ἀναλογίαν τοῦ σώματος, ἦττον πατὼ τὴν ἡλι- 

κίαν ταύτην γίνέσθαι τὴς ἔμπροσθεν. 

κε. | 

[124] (264) Τὰ δὲ πλεῖστατοῖσιπαιδίοισι πάθεα κρίνεται, τὰ 

μὲν ἐν τεσσαράκοντα ἠμέρῃσι, τὰ ὃ) ἐν ἑπτα μησὶ, τὰ ὃ ἐν 

ἑπτὼ ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἤβην προάγουσιν, ὅσα δ᾽ 

Ίαπι Ῥγαεάϊοίϊ Ῥχορίος {οπιρεγαπιεπ!{ ΓΠμηϊΠπάίπεπι οἳ ργαθ- 

ἵεταα {ευτγίρις ἁἰιπιαγηϊογίρας αααΠι Γαρεγίογθεθς Πο ΤαπιεΠ 

απϊάφπαπι ἀθ 16 ργοϊμΗί 41 ῥργῖπια Ί]α αεἰαίε Γεῦγος 

αὐαπάαπί αιια]ες ε[επί; νεναπι εκ εο απο πιπο ἀῑσίίαν 

αρεγίε οΏεπάτί, 1ρίας αοιίας εᾖα, Ἱπιπιπίαπέας εηπίπι αἷ-- 

τεγαπίαγᾳαθ ΡΙετογΙπα [αΐαφ οἰ (1 [Πιο Ρτορίοενγ οογρογί5 ᾖι-- 

πλ]οΠἰαίεπι εί Ππαἰητα]ὶς {αοπ]ίας πιο] ἰαίεπα. φᾠαπριῖ- 

ηὶς νεγο Ῥτγοβυνία εκ παγῖριις Παπί ργαπάοτίναςδ, οφ ποπίαα 

πο Ἠ1ππου ϱα αοἰαίο γεάμπάαγθ Ἱποῖρίί, ΠΟ φμοά εορίο- 

ῄος «ιαπ απίεα Ρεηετείγ, [εὰ αιοά πμπο Τρί ΠΙΙΠΙΠΘ 

αυ [απιαίασ, Ρτορίεγεα αιοὰ εἰ απσαιο {αι Ρτο οογροσῖ8 

Γαΐἱοπε Ἠαο αεἰαίθ ϱ118Π1 Γαρονίογθ Ρτοσεςαξ, 
! 
. 

ΧΧΥΙΗ. 

«4ε νεγο ριμεγὶς ρἰμγίπηϊ ππογθὶ ]μάἰεαπιμην αἰῖ φμίάεια ἡί-- 

γα ἄἰες φιμαάγαρίμία» ποππιὶ νεγο ἱπίγα [ερίεπι πιεή-- 

{ες φμίάαπι ἰπίγα αππος [ερίεπι; οφμίάαπι ἀεπίφμε αἆ 

Ῥμδεγίαξεπι αεσεἀεπιείδιων,. Θμἱομηφιε υεγο ππογδὶ ρμεγῖς 
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Τά. Οἶνασις ΣΧ. [1.1.1] ο Εά. Ῥα[,. Ῥ. (964) 

ὧν ὁιαμένη τοῖσι παιδίοισι πάθεα καὶ μὴ ἀπολυθῇ παρὼ 
τὸ  ἡβασκειν 3) πἸαῖσι θήλεσι περὶ πας τῶν καταμηνίων 
ῥήξιας, χρονιζειν εἴωθεν. 

Ἐ) προσέκειτο τῷ λόγῳ τὰ χρόνια καλλιον ἂν ἦν. ὅθεν 
Ένιοι τὸ τοῦ πάὔους ὄνομα κατὰ τῶν χμονίων µόνων οἴον-- 
ται λέγειν αὐτόν. αλλ ἐναντιοῦταί γε αὐτοῖς τῷ τοιαῦτα 

κατὰ τοὺς ἀφορισμοὶς εἰρημένα, ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν 

ὀλιγάκις καὶ ἐν αρχῇῃσε, τῆσι φαρμακείῃσε χρεέσθαι καὶ αἱ 

λεπταὶ δίαιται καὶ ἐν ιοῖσε μακροῖσιν αεὶ πάθεσε καὶ ἐν 

τοῖισεν ὀξέσι. ὃῆλον οὖν ἐκ τούτων ἐσεὶν ὡς οὐ μόνον ἐπὶ 
τῶν χρονίων, αλλὼ καὶ ἐπὶ ὀξέων λέγειν εἴωθεν ὁ “/πποκρά- 

της τὸ τοῦ παθους ὄνομα. Φφαίνειαί γε μὴν νῦν του κυτὰ 

τῶν χρονίων αὐιὸ φέρων ἢ τὸν λόγον ἑλλιπ; πεποιηµένος. 

αλλ ἡμεῖς γὲ ἀναπληρώσαντὲες αὐιὸν φήσομεν οὕτως" τὰ 

δὲ πλείστα τοῖσι παιδίοισι παθη χρόνια κρίνεται, τὰ μὲν 

ἐν τεσσαράκοντα ἠμέρησε, τὰ δὲ ἐν ἐπιὰ μησὶ, τὰ δὲ ἐν 

ΕΥΠΙαΠ[ϱΓΙ ἵς οἳ μξεγία Γε- Ρ ιν 7! ἴπε, πεφµε Ῥμεγὶς εἶγεα Ῥμθεγίαίεπι, πεφµε ᾖε 

Ἰπϊηῖς εἶτεα ΙπεΠ{ΓμογµΠι εΓμμΕΙΟΠΕΣ /οἰμεὶ [μετίμε, αἰω-- 

έμΓ}εἱ ε[ζε οΟΠ/{μευεγµηὲ. 

Βἱ νοαχ, ἁἰπιατηϊ, οτγαἰἰοηῖ αἀ]εεία {Γα][εί, πιε]ῖας 

{οτεί, Ὀιιάε ποπ] ποπχει πάθους, ο[}εετιοπίς, 4ὲ ἀῑα-- 

{μη (απἴαπι ΠΙΟΥΡΙ5 µρίαπα πε] ρενε αρ αηίας,  Νεγηπα 

Ἰ15 αὐνοτ[απίαν Ύαε ἵπ αρμον][αιῖ ρτουαηοίαία [αἱ Ἱπ 

αεμεῖς πάὔεσι, πιοτὸῖς, ΊΤαγο εἰ ρε ἱπῖα πιεᾶιεαπιεπεῖς 

Ῥιγδαπιῖδως µιεπάμπα: εἰ, τειμῖς υἱεῖμς ἔτι ἰπ ἰοηρίς πα- 

ῴεσε, Ἰπογδίς, /Γεπιρεγ ἕωπα ἵπ αοµεῖ. ἹΠαφιὰ εκ 18 πιαλἩ]- 

1ε[ίαπι εβ ποπ ἵπ ἀἰα ανα] ἰαηίαπι πιονδίς, [εά εἰἶααι 1Π 

4ομ]5 Ηἱρρουταίεπι πάθους, α[Γεοιίοπῖς, ΠΟΠΛΕΠ Ρίο εοὐ[ας-- 

ἰωάΐπε ργοπιηοία[{ο. Ὑπἀείων ἴαιπεή Πάπο αι ἆᾳ ἀἰπίιτ- 

η] που) 1ὰ 1Π{εἰσεγε αιἲ Ἱπρεγ[εείαιη οταϊίοΠεπι ρτο- 

1α1{ε, Αί πο 1ρᾷ ᾳποά ἀεε[. αἲ Ρρεγ{εοΙΙοΠε [αρρίει-- 

ἴε5 Ίια ἀϊῑσεπιας. ΕΒπηΙ απἴευ Ῥπεγμ]1 πιογρί ἀἰπίατηϊ 

]παἰσαπίαν: αῖ φπίάεπι Ππίχα ἀῑςδ αμαάταρίηία, ΠΟΠΠΗ]ΙΙ 

γετο 1πίχα [ερίεπι Ὠεη{εδ, ομίάαπι 1ηίία 4ΗΠΟΦ Περίεπι, 
᾽ 
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Ἐά. Οµασίι ΕΚ. [111.12 Τ ο ο ον Εν ΒΑ. Υ. (904.) 
ἐπιὰ ἔτεσι. τών. μὲν. οὖν ἡμερών ἡ τὲσσαρακοστὴ πρώτη 

μὲν τῶν χρονιδόντων ἐστὶ κρίσιµος, ἐσχάτη δὲ τῶν ἐκ µε- 

ταπτώσεως ὀξέων, ὡς καὶ πρύσθεν εἶπον, ὕσα δὲ τὸν αριθ- 

μὸν τούτων ὑπερβαίνει, κατὰ τὸν τῆς ἑβδομάδος λόγον 

ἴσχευ τὴν κρίσιν, οὐκέθ ἡμερών ἐπιὰ συναριθμουμένων, 
ἀλλὼ πρότερον μὲν μηνῶν, εἴθ ἑξῆς ἐτῶν. καὶ μὲν δὴ καὶ 

ὅτε κατὼ τοῦτον ὑπερβάντα τὸν χρόνον εἰς τὴν τετάρτην 

ἡλικίαν. αφικνεῖταυ πρὀδηλον. . δευτέρα τε γὰρ ἑβδομας ἐν 

τοὐτῳ τῷ χρόνῳ συμπληροῦταν. καὶ ἄλλως αἱ μὲταβολαὶ 
τοῦ σωµατος μἐγάλαι γίνονται κατὰ τὴν ἤβην καὶ μάλιστα 

ἐπὶ τῶν θΘηλειῶν, διὰ τὴν τῶν καταμηνίων φορὰν, ὡὧσθ' 

ὅσα γε νοσήματα μηδὲ κατα ταύτην τὴν ἡλικίαν ἐλύθη µέ- 

χρε πολλοῦ χρὀνου παραμένειν εἴωθεν, 

κό’. 

[10ὔ] ΊΤοῖσι δὲ νεανίσκοισιν αἵματος πτύσιες, φθίσιες, 
9 »./ Ε] / ᾽ ” ῃ / 

πυρἑτοὶ ὄξεες, ἐπιληψίαυ καὶ τᾶλλα νοσήματα, μαλιστα 

δὲ τὰ προειρηµένα. 

Οιιαάταρείιπηας ἨΠαπι(ιθ ἆῑες ἀῑπίαγποταη ΠΠΟΓΡΟΤΗΠΙ Ρρτῖ- 

πηΠς ε[ὶ ἀεοτείοτῖας εἰ ἀερεπεγαπ εχ ἀεοίάεπί]α αοι{ογαπα 

πάπας (μεπιαάπιοάμπι Γπρτα ἀοομ]ππμδ. Ου νετο απο 

ΓΠαρεγαπὲ παπ]εγάπα, Γερίεπατία ταίίοπο Ἰ]αά]οαίίοπεπι [οἵ-- 

Πμηίηγς ποπ Ἴαπι ἀῑερας οοπιπιεταἰῖ [ορίεπι, [εά ρτῖ- 

ΠΠ φι]άθπα ππεηβρας, ἀεϊπάᾳ απηῖδ, }Εῖ Ὑετο [αη8 ΠῃΟτ- 

Ῥο αι Ἰοο ἴεπιραφ ΓΠπρεγανενῖπί αἆ απαγίαπι ἀθεοῖπιιπι 

ΒΠΠΙΠΙ Ρεγνεηῖγαο πιαπΙ[ε[ίαπι ε[ι, Ίαπι [εοππάας [ερίοπια- 

γ116 60 ΙΕΠΙΡΟΓΟ «οπρ]είΗς, ἀεϊπάς εἰἴαπα ἴπ ριρετίαία 

ππασηας ΠιιΠί οοΓροΓῖ5 ΙημίαίΙοηςς, 1π {επιπί ργαε[ενίῖπι 

ΡΤορίες ΠΙΕΙ ΠΙΓΡΙΟΓΙΠΙ οΓΙΡΙΙΟΠΕΙΗ.  Όπατο οαῖ ΠιογΡΙ πεο 

Ίαο αεῖαίε [οἰαίῖ Γαετίας, ἵαπ Ἱοησαπα [αι ἴεπιραςδ Ρεγπηᾶ- 

Ίθεγα οομ/[αεγεγιηῖ. 

ΧΧίΙΧ. 

ύμνεπίδις [απριιηίς εκ[ριείοπες, ἑαδες, [εῦτει αεµίαε, ερί- 

ἱερ[ίαε αἰἰίφμε πιογδὶ, [εὰ ππακίπιε ργαεάἰοιϊ, 
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Εὰ. Οµατί, ΤΧ.. [155.1 Εὰ. Ῥαΐ,. Ύ. (904.) 
«επιομερῶς πάνυ διελθων τὰς πρώτας ἡἠλικίας ἄχρυ 

τῆς τῶν ἠβώντων οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ὑπερέβη τὴν τῶν µείρα- 

Κίων, ἓν τῷ μεταξὺ τῆς τῶν ἠβώντων καὶ τῶν ἁπμαξόντων 

οὖσαν. αλλ ἐκ τῶν εἰρημένων ἔνεστέ σοί τυ καὶ περὶ ταύ- 

της τἐκμήρασθαι, κοινωνούσης μὲν κατὰ πολλὰ ταῖς περιὲ- 

Χοίσαις αὐτὴν ἑκάτέρωῦεν ἡἠλικίαις, ἴδιον ὃδ᾽ ἐξαίρετον 

ἐχούσης ἐπὶ τῶν αρῥένων τὴν ἐκ ῥινῶν αἱμοθῥαγίαν, ἧς 

ἐμνημόνεισεν ἐπὶ τῶν ἐγγὺς τῆς ἤβης. ἄρχεται μὲν γὰρ 

ἐπιφαίνεσθαι κατ ἐκείνην τὴν ἠλικίαν τοῦτο τὸ σύμπτωμα, 

μάλιστα ὃ᾽ ἀκμάδει τοῖς µειρακίοις, εἶθ ὑφίησιν ἆνδρου- 
µένους. αλλὼ ταύτην τὴν ἡλικίαν ὑπερβως ὁ “(πποκράτης 

ἐπὶ τὴν τών νἑανίσκων ἀφικνεῖται, Καὶ πρῶτον μὲν αἵματος 

πτύσιν καὶ φ9θίσιν ἔγραψεν, εἴθ ἑξῆς πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ 

µετ αὐτοὺς ἐπιλψίαν. εἷτ ἐπὶ τούτοις ἔφη καὶ τὼ ἄλλα 
νοσήματα», μάλιστα δὲ τὰ προξιρηµένα, καλώς μὲν τοῦτο 

προσγράψας, ὁρᾶιαι γὰρ οὕτως ἔχον, ἑλλιπῶς δὲ περὶ τῶν 
ὀξέων πυρετῶν διελθων. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐχρῆν εἰπεῖν ὀξεῖς 

καὶ οἵ γὲ τοῖς παισὶν οὐδὲν ἧττον ὀρῶνται γιγνόμενοι, αλλὰ 

ΟΠ) Ῥγίηιας αείαίες αἆ ριρετ/αίεπι {ας παπα [ήπιο 

εχρ]]ειιοσῖί, πεί[οῖο αποπιοάο αἀο]ε[οοηίῖαπ ρταε[εγπ[ετῖς 

1ΠΙε; ριβεγε 4ο αείαίε {εργεηπίες πεδία, ἩὙεταπι εκ 

Ρτουυηο]α[ῖς ΠΗρῖ Ποεί εἴϊαιι πα] εα Πί οοπ]ίεετε, «παθ 

Ἰπ πιυ] 15 ααἰάεπα οοπηπιαη]σαί οπι 1] αεἰαίῖριις αἰτίπι- 

ᾳπε 1ρίαπι οἰτουπη[ίαπρας, [εὰ 1Π πιατΙβς ρεεατεπα εχῖ- 

ΠΩ ε Παῦεί [απςσι]ηῖ ρε Ἠαγεδ' ΡτοΓΙ{ίοπεΠῃ, ου]ας ἵπ 

8εΙαίἴρας ριβεγίαΙ ργοχἰπηῖς πιεπηλη1ξ. ΊΝαπι Ίου [Υπρίοπια 

εα. αεἰαίε αβραξε Ἱποῖριί, Γεά πιακίπιο ν]ροί Ίπ αἀο]είοεπ- 

δις, ἀεϊπάε τοπ ίαχ 1π ν]τὶδ,  Ύεταπι απο αεἰαίεπι 

Ργαείετργε[α Ηἱρροεγαίες αἆ Ίπνεπαπι αεἰαίεπι ρεγνεπ]ε, 

8ο Ῥτίπιαη [αηραϊηϊ5 εχ[ρυίοπες αἱ {αθεπα, ἀείηάε {εργες 

βοπίας αο ἀείποερς εριερβαιαη [ογ1ρΏί; Ῥο[ίτεπιο. αἆ Ίαεο 

εἰ αἰ, ποπ, πποχδί, Γεά πιακῖπιε ΡΓΙΙ5 οΟΠΙΠΙΕΙΠΟΥΦΙ1, 

τεεἰε Ἴιοο αἀ]ίεῖεης,  πᾶπι Πίπ τεπι [ο Ἠαβετο ΟΕΓΠΙΠΙΗ5, 

Γεὰ ποπ. Ιπίερτε ἆε {ερτῖρας αοπῖς ἀῑ[[ετωί.  ΆοἨ απῖπι 

ἀἴοετε αΏ/[ο]αίε οροτίιῖί αοπίάδ, 4µαο εἰ 1π Ρριεγῖς πΙμ/]ο-- 

πια Πετὶ οοπη[ρ]οϊαπίασ, [εὰ εκ αοὐί18 Γετίῖαμαδ πιασίπιε 

ΟΑΙΕΝΗ5 ΤΟ}, ΚΥΙΙ, ΡΑΒΕ ΙΙ. Ὁ ϐ 
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τῶν ὀξέων τριχαίους μάλιστα καὶ καύσους. οὗτοι γὰοθ χο- 

λωδέστατοί τὲ πυρετῶν ἁπάντων εἰσὶ καὶ πλεῖστοι τοῖς νεα- 

νίσκοις γίνονται. :διότι καὶ ἡ ξανθὴ χολὴ πλεονάζει κατ 

αὐτὴν τὴν ἡλικίαν, ἐφ ἧς αἱ τοιαῦται νόσοι τοῖς ἀκμάξουσο 

γίνονται. φθίσεις δὲ καὶ πτύσεις αἵματος οὐ κατὰ τὴν φύ- 

σιν τῆς ἡλικίας πάσχουσιν, αλλὰ κατά τι τῶν συµμβεβηκό- 

των αὐτῃ. διὸ καὶ πρόσθεν ἔλεγεν' οἱ πρεσβύταυ τῶν νέων 
τὰ μὲν πλεῖστα νοσέουσιν ἦττον, ἔνθα καὶ ἡμεῖς εἴπομεν 

ὡς διὰ τὴν ἀκρασίαν τοῖς νέοις, οὐ διὼ τὴν ἀσθένειαν τῆς 

δυνάµέως τὰ νοσήματα γίγνεται πολλά. κατὰ τοῦτο οὖν καὶ 
τοῖς νἑανίσκοις αἳ τοῦ αἵματος πτύσεις συμβαίνουσιν, Πτου 

διὰ τὸ πληγῆναυ καὶ Ἀλασθῆναυ καὶ πηδῆσαι καὶ κράξαυ 

σφοδρώς ἡ}) διὰ ψύξιν καὶ χαμευνίαν ἢ πλησμονὴν ἤ τὸ 

τοιοῦτον. ταῖς δὲ. τοῦ αἵματος πτύσεσιν ἔπονταυ φθίσεις, 

ὥστε καὶ διὰ ταῦτα νοσήσουσιν οἳ νεανίσκοι κατὰ συµβεβη- 

κὸς, οὐ πρώτως οὐδὲ τῷ λόγῳ τῆς ἡλικίας. ἐπιληψίαυ δὲ 
καΐτου κακώς διαιτωμένοις αυτοῖς, ὅμως οὐ }ίγνονται πολ- 

λαὶ, καὶ θαυμαάζω πώς καὶ ταύτας ἔγραψεν ὁ "Ιπποκράτης 

εἰ αγἀεμίες. πο Παππαθ οπιηῖπι {οὐσίαπα [απ ΡΙΠοβῇΙ-- 

Ἱη86. 4ο [αερί[μπιό Ίαάνεπος Ιπναάμπί, οποπίαπι Πάνα 4 πο- 

ᾳπε Ῥ1]19 Ἠαο αεἰαίε αραπάαί, εκ απα ΠΙΟΥΡΙ ἴα]ες αείαία 

Πογεμάρτι αοοϊἰἀηπί. ἝἛαρες απίεπι εἰ [αηρα]ηῖ εκ [ριῖ- 

ΠΟΠ6δ Ἠος [εοιπάμΠι αθἰαἰ]ς παίπταπι αΠοϊαπί, [εά ες 

ᾳποάαπι 1ρβας αοοϊἀοπῖ; 4αατο εἰ απίεα ἀῑοεραί [επες πῖ 

ΡἰαγΙπχαΠι ΠΙΙΠ8 Ο114Π1 Ίάνεπες αεστοίατο, παρὶ πο5 4ὐοφπθ 

ἀῑχίπιμς. Ργορίεγ Ππίεπιροεγαπίίαια, Ποπ οὗ Γαου]λίας 1πιρε- 

οἱ Ηαίοιι ]ανοπῖρας πέος ΠΙογΏος οβον]πὶ, Τε 1ρίσ εᾱ- 

ἀεπι Ἰανεπίρις [απριϊπῖς εχ[ραϊ[ίοπος ασοϊἀιπί, απἲ 1οία 

αεοθρίο απί οοπίαῄῃόπε {αοΐα, [α]μ, νεμεπεμΙ οἰαπιοτθ απί 

{ρογε εἰ ια ουίία απ ῥ]οηΙπάίπα ααἲ αἰἴφαα ε]αδ- 

πηοάΙ οαι[α. Δά Γαπραϊπῖ γογο Γραίαπα ἴαῦεςφ οοπ[οφι ία. 

Οἱ1αχθ εἰ Ἠῖ οαιι{1ς ΊἸάνεπο Ῥοχ αοοἰἀεπς αορτοίαριΠί, Πο 

Ρτϊππατῖο, ηθε αθἰα[ῖς χαϊϊοπθ, Ἐρί]ερ[ίας νετο 1ρ[5 Ἰα- 

νεηῖρις, ααιηνῖ πια]ο γἱοία πἰαπίας, ΠΟΠ ἴππεη Γ6ΠΠΕΠ- 

ἴεχ αοοϊάιπί, πΙΙχοτ(αο (ἀοιποο αἱ µας Ηἱρροογαίες {ουἱ- 
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αὐτὸς ἐν ἑτέροις, οὐ µόνον ὅτε πλεονάζουσι τοῖς παισὶν εἰ- 

πων, ἄλλα καὶ ὅτι διὰ τοῦτο παιδικὀν ὀνομάξεταιν τὸ πα- 

ΌΏημα καὶ ὅτι καιὼ τὴν μµεταβολην τῆς Ἠλικίας παύονταῦ, 

γίνονται μὲν οὖν τισι καὶ τῶν γἐανίσκων ἐπιληψίαι πρότε- 

ϱον οὐκ οἶσαι, διὼ [1326] τὴν ἐν τῇ διαίτη πλημμέλειαν 
ὴν ἕν τε τοῖς προσφερομµένοις ποιοῦνται καὶ ἣν ἐν τοῖς ὅδια- 

πθαττομένοις ὑπ αυτῶν ἔργοις, ἕν τὲ χαμευνίαις καὶ ἡλιώ- 

σεσι καὶ χειμάσι καὶ τοιούτοιο. αλλ αὗταί γε οὐ πολλα 
τινές εἰσι καὶ γίγνεταιυ δὲ καὶ ἄλλα τινὰ νοσήματα κατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον, ὥστε κάλλιον ἦν ὧδέ πως εἰρῆσθαι τὸν 

αφορισμὀν. τοῖο δὲ νεανίσκοις ίνειαι μὲν καὶ τἆλλα σχε- 

δὺν ἅπαντα τὰ ῥητά κατα τὰς ἄλλας ἡλικίας, ἐξαιῤέτως δὲ 

οἵ τε καῖσοι καὶ οἳ τριταῖοςε πυρετοί. ἐστέον δὲ ὅτι ᾗ 
ἀκμαστικὴ ἡλικία λε ἔτεσι περιγράφεται, ἡᾗ δὲ παρακµα- 
στικὴ μθ’. 

Ά. 

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ταύτην ἄσθματα, πλευρίτιδες, 

Ρίενῖς, «πια αΏρῖ ΠΟΠ πιοᾷο Ριοτῖς {γορπεη/ία5 αοοἰζετο, 

[εὰ Ἱπάε εἰῖαιι ριιεγ]]εΠι ΠΙΟΥΡΙΠ ποππατΙ οἱ αεἰαί1ς τηιι- 

ἴαίϊοπε [εάατί Ῥτοϊπ]οί,  Εἰαπί Ιβδιίος εἳ 1π απ ραδάαπι 

Ἰανεπίρας ερ]ἱερίαο Ρυδ πο. ορογίας, Ῥτορίεν. νἱειθ 

εΓΤΟΡεΠΙ, Ύοαοπι 1π α[Γαπιει1 οοπιπἑἰαπί, ασ 1Ππ. αἰς 

ᾳπαδ ορειπί αοἰοπίραςδ, αααπά Ἠπά οαραπί, παπα. [οἱί 

4ο Ἰππρεῖριιδ { εχροπαΠ!ί, αἰίααε ραπίας Πα]α. Ὑε- 

ΤΗ ας {ΓεΙεΠΙε ποη [μμῖ, αἴηαο εἰ πιονρί απ]ᾷαπα 

εαἀετα ταϊϊουο οΡοτΙ ΠΙΕΙΣ. Όματεο πες Γπογ1{ Πα αρ]ο- 

τ1{αιπη [ογίρετε: Ίπνεπίιρις απίεπι [πι αλ Ργορθ ΟΠΊΠΕΘ 

πιοΥΡί ἀῑείΙ αἱ αεἰαίῖριι α.οἰάυπῖ, ἴππι Ὑετο ῥτγαεοίριθ 

αγάεη[ε5 4ο Ιαεγήαπας Ίερτε ΆῬωχτο {οϊεμάαπα εἰ αιιοά 

γίδεπς αείας ἰγὶσιπία ο ἶπαε αι οἰγοιηι[ον]ρτίας, ἀεο]ῖ-- 

Πα ἀὐίεπ αιαάταθιηία οείο, 

ΧΧΧ. 

[ἴιτα ᾖαπὸ ]μυεπίίειι αεἰαίεπι ρτουεοεὶς α[λππαία, ρ]ειι- 

ο τς” 
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Εά. Οµατί, ΤΧ. [126.Ί Εά. ῬαΓ, Ῥ. (264) 
περιπνευµονίαι, Λλήθαργου, «βρενίτιδεο, «καῦσοι, ἆο- 
λεραὶ, διάρῥοιαυ χρόνιαι, δυσεντἑρίαι, αἱμορῥοῖδες. 

Τὠν νεανίσκων ἡλικία κατὰ τὴν πέμπτην ἑβδομάδα 
περιγράφεται. κατὰ τοῦτο γοῦν καὶ αὐτὸς ἔλεγεν ἐν τῷ 
προγνωστικῷ. μᾶλλον δὲ χρὴ προσδέχεσθαι τοῦ μὲν αἵ- 

µατος τὴν ῥύσιν τοῖσι νεωτέροισι πέντε καὶ τριάκοντα ἐτέων. 
ἡ γὰρ ἐχομένη τῶν νεανίσχων ἡλικία ταῖς ἐφεξῆς ἑβδομάσυ 

δύο παρεκτείνεταυ, πάντα μὲν ἔτι πράττειν ἐπιχειρούντων 
αὐτῶν τὰ κατὼ τὸν βίον, παραπλησίως τοῖς ἀκμιάζουσιν, οὐ 

μὴν ὁμοίως γε ἐξαρκούντων τοῖς πύόνοιο. ὑπό τε γὰρ ἐγκαύ- 
σεως καὶ ψύξεως καὶ χαμευνίαςο, ἀγρυπνίας τε καὶ πλησμο- 
νῆς μᾶλλον ἐπείνων βλάπτονται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ κρᾶσις 

αὕτη τῶν τοιούτων μελαγχολικωτέρα πως ἔστι. καὶ διὰ 
τοῦτο ἐν αὐτῇ μελαγχολῶσι πολλοὶ, καθαάπερ τῶν ὠρῶν ἐν 
φθινοπώρῳω. ὧὣς γὰρ ἐκεῖνο τὴν ἐν τῷ Θέρευ κατοπτηθεῖ- 

σαν ὠχρὰν χολὴν διαδέχεται ψυχρὸν ὂν, οὕτω καὶ ἡᾗ παρ-- 

γἰεϊᾶες, γρετιμπειηποπίαε, ἰειαγβὶ, Ρ]ιγεηείάες, ᾖ[εῦτες 

ατάεπίες, ἀἰαγγβοεαπε ἀἰμιμγπαε, εἰοίεταε, ἄγιεπιετίας, 

[ιεπιετίας, Παεπιογγ]οῖάες, 

«ΦανθΠΙΠ΄ αείαθ απϊπίο Π[εορίεπατίο οἱγοππη[ογΙΡΙ ας. 

Οµαπιοβγεπι ο 1ρ[ο 1π. ργοσποβίσοο ἀῑσεραί: ἵπ ]απίοτίρις 

απίθπα απηῖς ἰπριπία απίησαθ Γαπσι]ηῖς απίάεπι Ρρτο[α[ο 

Ἰηασῖς οχ[ρεοίαπἆα εΠ,. ἈΝαπι ᾳπάα Ἰπνεπίαίεπι αείας εκ- 

αἳρῖί, αἆ ἆπος Γειοπῖίε [ερίοπατίο εχἰεπάΙτάγ, «πα αθ- 

ἰαίε ρτονοςσίΙ οπηπία γιίας ππππία ῃεγαε(πο ἀαείαίε Πογοπίῖ-- 

Ρας εἰἴαπιππα {άσσο ασσγοζΙππίαν, ΠΟΠ ἴαππθή ΠΙΟΣ 

Ιαροτίδας [α[Ποϊααῖ, ἈΝαπι αὐ αεβα, Γσογο, Ἱαπιοι βίας 

υ]ρΙ]16 αίφιπο τερ]είῖοπα πιασῖς «Μαι Ίανειε Ιαεάαπίαγ. 

Ἐί [απο Ποτά 4ποφιπαθ ἰδιπρογαπιοηίαα {ρ[αα φπούαη- 

πιοάο α[ πιαρὶς ππεἰαπο]ιο]ίοιπα, 1ά6ο(αθ Ρ6χ οσα αείαίοπι, 

π{ 1Πίθς θηπί ἵομιροτα Ῥος απιππιίπα πηα]ά πιε]αΠο]ο]]α 

νοχαπίαχ, Ομποπιαάμιοᾶ μπι επίπι Ἠοο ἵεπριας ΓΠρά αι 

οχιίεις Παγαπα Ῥΐ]οπι αο[ϊνὶς αχἀοκίριαο Ῥογα[ίαπα οχοίρίε, 
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ακμαξόντων ἡλικία τὴν τῶν γεανίσκων, ἐπεὶ αὐτῇ ἐοικυῖα 

μάλιστα Θέρευ καὶ Θαυμάσαι γέ ἐστι πῶς οὐκ ἔγραψεν ἐπ 
αὐτῆς μελαγχολίας. εὗρόν γε μὴν ἔν τισυ τῶν ἀντιγράφων 
καὶ ταύτην γεγθαμµένην, του (3656) προσθεῖναυ τὸ λεῖπον 

τολμήσαντός τινος ὡς παρεωραμένον ὑφ “Γπποκράτους, ἢ 

τῶν ἄλλων ἡμαρτήμένοις ἀντιγράφοις πιστευσάνιων. ἀπόλ- 

λυνται δὲ καὶ τῶν φΏινόντων πολλοὶ κατὰ ταύτην τὴν ἡλυ- 

κίαν καὶ τῶν γεανίσκων καὶ ὅσου ἐξ αἵματος πτύσεως ἆἅλι- 

σκονται Φθόῃ κατὰ ταύτην ἀπόλλυνται. οὐ μὴν πτύουσέ 
γξ αἶμα πολλοὶ καιὼ ταύτην, ὅτο μηδὲ πλῆθος αματός 

ἐστιν ἐπὶ τοῖς τηλικούτοις. ἄσθμασυ δὲ καὶ περιπνέυµο- 

νίαις καὶ πλευρί- [ 127 ] τισιν ἁλίσκονται μᾶλλον τῶν νξα- 
νίσκων, ὧς ἂν τῇ μὲν διαίτη καὶ τοῖς πόνοις ὁμοίως χρώ- 

μενου, πολὺ ὃ᾽ ἀσθενέστερον ἐκείνων ἔχοντες τὸ σῶμα. καὶ 

ὕλως ἃ παρέλιπεν ἐπὶ τῶν ἀκμαξόντων κατὰ λέξιν νοσήματα, 

ταῦτα νῦν ἅπαντα διέρχεταυ. καὶ γὰρ αἱ φρενίτιδες καὶ οὗ 

καῦσου καὶ αἳ χολεραὶ καὶ αἱ δυσεντερίαυ τοῖς νεἀνγίσκοις 

[ο νῖσοτο ἀεοεάεπίῖαπι αείας Ίπνεπιπῃ αθἰαίοπι αε[βαῖ Π- 

παπα [α[εηαϊίαν, Ῥγοϊπάθηας αγαπάπα εΠ, ου 1 

οα [οπῖρεῖ ποι. πηθπηπεγ]ί πιε]απελο]ίας. ΄ απο ἴαππεν 1 

αἱ βιακάαπι εκειηρ]ατίριι αά[ογἱρίααι ποια οοπηρετ!, [νο 

πι απΠδρίαπι απ[ας αἀ]ίοετο φποά ἀθο[ζε νιἀεραίιιν, ἴαπαπαπα 

αῦ ἨΗἱρροοναίε ρταεϊεγπ [πα ᾖνο αλῖ οαἱ  ἀερταναίίδ 

οχεπιρ]ατῖριις Πάεηίες Πία Ἰεσεπάμπα ριϊανετ]ηί, ΜΟΙ” 

ἴμν απίοιι οἱ ἴαμα Ἱαρογα ειπα Πα] εἰ Ίανεπαπα φπ1οΗ-- 

απε εκ [αηρ]ηῖ Γρμίο Ἱπ Ρὴίοεα Ιμοἰάενιηί, Ἠαο αείαίἰο 

1πίετοιπί,. Ἀοι Ιαπιεῦ απο αεἰαίο πηπ]{1 [απςσυῖπαπι εΧ-- 

Γρυυηί, αιιοᾷ μῖς ϱγαηάαενῖ πο Πέ [απραϊπὶς Ρ]οπ]ίπάο. 

ΑΠ]ιπιαἰ1ν απ {επη απ]ιεἰα(Ἰοηῖριις οἱ Ρροτρπεαιποη19 οἱ Ρ]ειτῖ- 

4 ἴδις ας αείαία ρτονας[ῖ πιαρῖς ϱΙΙαΠὰ Ίάνεπες οοχγΙΡΙΙΗΙΗΣΣ 

πἳ αἱ οἱ νἱο(α[Ημ1 ο Ἰαῦοτίρας αἰαμίαν, [εά πια]{ο Ἰπιρεσί]- 

Πας οααπί Ίανεπες οοὐριι λαρααπί, Ώεηῖᾳιπο 4405 ΟΠΙΠΙΠΟ 

ΠΊΟΥΡος ργαεϊετι [ές απάπι ἆα αείαίο Πογεπίῖρας αβοτεῖν 

ππαπο οωμεθ τεσθη{οί, Ἐτοπίπι Ρ]ἡγοπ]άος εἲ ατἀεηπίες {ε- 

ῶνεθ οἰ΄ οἱοίοταο εἰ ἀγ[εμίενίας πΙμ]]ο παῖπας Ἰ]αγοπῖρις 
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οὐδὲν ἧττον, ἡ) τοῖς παρακμάξουσυ γίνονται, τὴν ὑπύθεσιν 
τῆς γενέσεως ἐκ τῆρ ὠχρᾶς χολῆς λαμβάνουσαι. Ἁχρονιώ- 

τέραι δὲ ἐπὶ τῶν παρακμαξόντων αἱ διάρῥοιαι γίνονται, 

διὰ. τὸ τῆς ἀναδύσεως ἑλλιπές.  σχεδὸν γὰρ ἁπασῶν τῶν 

ἡλικιῶν ἡᾖ παρακμαστικὴ βραχυτάτων δεῖται τῶν ἀναλαμ- 

βάνομένων εἰς τὴν ἔξιν, ὅτι καὶ τὸ διαφορούμενον ὑπ αὐ- 

τῶν. ὀλίγιστον. οὔτε γὰρ ἔτε θερμὸν ὁμοίως ἐσιὶ τὸ σώμα 

ὡς έμπροσθεν οὔτε εἰς αὔξησιν ἔτι δαπαγᾶται κατ αὐτὴν, 

αλλ οὐδὲ τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως ἑκανῶς ἀθῥωστούσης, 

ὡς: ἐπὶ τῶν γερόντων;, ἀπορῤεῖ το πλέον ἐκ τοῦ σώματορ. 
ἐπεὶ τοίνυν αἳ διάθῥοιαι γίγνονταυ μὲν, ἤτοι τῆς πέψεως 

τῆς  ἀναδόσεως ἀποτυγχανομένων, 1ίγνονται δὲ καὶ διὰ χο- 

λης δριμύτητα ξυούσης τὸ ἕντερον, ἅπαντα δὲ ταῦτα ἐπὶ 

τῶν παρακμαξόντων ἐστὶν, εἰκότως ἐπ αὐτῶν αἳ διαβῥοιαυ 

χρονίξουσιν. οἵ γε μὴν ληθαργικοὶ πυρετοὶ γίγνονται μὲν 

ἐπὶ φλεγματώδει. χυμῷ κατὰ τὸν ἑφράφαβον ἡθΕορσΜΙνάΑ 

ταῖς δὲ ἔμπροσθεν ἠλικίαις ἐνδεῖ μάλλρν ὁ χυμὺς οὗτος 1 

περιττεύει. κατά γὲ μὴν τὴν τῶν» γερόντων πάμπολυρ μέν 

ᾳµαπι αείαίο Ρτογνεο!ῖ9 αοοϊάαπί, Για οτίαθ οοοβΠοπεπι εκ 

ανα Ῥι]α [ονίαρ. Ὠιαιαγαῖογςς αὐίοπι οοη[απίε αεἰαίε 

Ῥτονεο[1 ἀαγιμοσαϱ οοπἰΙηριηΕ, Ῥγορίετ ἀῑ[ίριοπί8 

αλπιοπιῖ ἀε[οσίαπι. ΊΆαπι ΟΠΙΠΙΙΠΙ Ργορε αεἰαίαη ἀεοεάεμθ 

οοπβαμῖα αἆ οοτροσῖς Ἱπ[ααγαίίοποπι ραιιοϊ[ααιὶς 1ηάἱσεί, 

απία αιιοά εκ ρία «ἰ[οαιίας αο ἀΠβραίας Ῥαποϊ[ιανμι 

εβ, ἨἈΝεφπο οπῖπι οοχρας βπϊλίεν οαἱάαπα ε[ἰ αο Ρε», 

ηθηιις απΙρΙΙ19 1Π. 6] ἀπογοπηοπίάπα φμἱάφιαπι αΓαποίασ” 

Γεᾷ πεφιο 9 τεϊοπίγ]οο Γαοι]ίαίο αὐπιούπι Πωροοϊίία, μαἲ 

Ἱπ Γοπίρας οκ οογρονο Ρ]ι9 εἰ]. Οία ἰβίίας ἀἱαγγμουβθ 

νο] εοποοσβίοπθ νοὶ αἰπιθι ἁ[ήραίῖοπο {Γγαβγαϊ ασοὶ-- 

ἀππί ααἲ Εἱ]16 αοτ]πιοπῖα ἀμίε[ιπαπι αρταάεμ[δ, Ίαεο 

θμἱθΠι. οιηηία Ιπ αθἰαίο ἀεοοάειίδας [απί, «πα ταίῖοπθ 

1ρ[ς ἀἴατγλοσας ἀπίαγηας οναζιηῖ, Οείεγιπι Τεῦτεν 16- 

Πιαγρῖσαε Παπί οκ ἨάΠοτο Ρἰ(μΙίο[ο ἵπ οΘγεΡργο ἀοεγναίο, 

Ῥτιοτίρας αιίεπι αείαῖρας ἸἨϊο ΠΙΠΙοΥ ἀεβοῖί πηαρῖς ϱ1απι 

τοάμηάαί. Ἰπ [επ] νεγο αθἰαίο Ρἱιγίπηαθ απ]άεπι ε{ῖ, Υθ- 
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ἐσιιν, ἀλλὰ διὰ τὸ ψυχρὸν τῆς ἡλικίας οὐκ ἐξάπτει πυρε-- 

τούς. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν αἀκμαξύντων καὶ περιττεύει ὁ τοιοῦ- 

τος χυμός καὶ ψυχρὸν οὐδέπω τὸ σώμά ἐστιν. αἱ λειεντὲ- 

ρίαι δὲ ἐδείχθησαν αἱ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ φλέγματος, αἱ 

δὲ ὑπὸ δυσκρασίας μύνῆς ἄθῥωστον ἐργαζομένης τὴν καθε- 
κτικὴν τῆς γαστρος δύναμιν, αἱ. ὃδ᾽ ὑπό τινος ἑλκώδους 
διαθέσέως γιγνόμέναι, καὶ ταῦτα πάντα πλεονάδει τοῖς παρ- 

ακμάζουσιν. αἱ ὃ᾽ αἱμορῥοῖδες οὐκεῖον ὄντως εἰσὶ τῆς ἡλι- 
κίαᾳ ἸΤαύτης πάθος, ὥσπερ αἱ μελαγχολίαι. γίνονται γὰρ 
ὑπὸ µελαίνης χολης, ἐπειδαν εἰς τὰς κατὰ τὴν ἔδραν φλέ- 

βας ἄθροώτερον κατασκήψη. ἐμοὶ μὲν οὖν εἴρηται τῶν µα- 

τειλεγµένων ἁπάντων παθῶν ἡᾗ αἰτία. τὸ ὃ᾽ ἐπιστημονικὺν 

τῆς πίστεως αὐτῶν, ὑπάρχει τοῖς ἀναλεξαμένοις τὰς περὶ 

τούτων αποδείξεις, ἃς ἐν ταῖς ἡμετέραις πραγµατείαις σεε- 
ποιήµεθα. καταμαθήσεται ὃ᾽ αὐτὰς ὁ βουλόμενος ὁπόσαυ 

τέ εἰσι καὶ ὁποῖαι καὶ ἤντινα θεωρίαν διδάσκουσα ἑκάστη 

τὸ περὶ τῆς τάξεως τῶν ἠἡμετέρων ὑπομνημάτων ἀναγνοὺς 

βιῤλίον. ἓκ τούτων γὰρ. ὁρμηθεὶς εἴσεται πῶς ἑκάστην 
αὐτῶν ἀναγνωστέον ἐστί. 

τηπι Ῥτορίετ αεἰαῖῖς {πρϊάίαίεπι {εΏγε Ἠοη αοσεπά1ῖ, Αἲ 

1π αεῖαῖε ἀεοεάεπίῖρας εἴ Ἰῖο Ἠππιου εκιρεταί, πεο ἆπι 

οογρας ΓΠσίάαπι εΠ. ᾖΠεπίεγῖα νετο ο[επάῖπας α]ίας 

απῖάεπι {αοιι[ίαϊεπι Ἱπιρεεῖ]]απι ἐῃιοϊεηίε, αἶ]ας ἀεπῖόαε αἳ 

π]οεγοία απαάαπι α[εοίιοπθ, Αἰφιε Ἠαεο οπιηῖα αείἰαἰε ἆε-- 

οεπάεπ τρις α Παπ! ἨΠαεπιοτγ]οϊάςς απἴεπι Ργορτῖαε γετε 

[απί Ἠ]ας αεία[1ς αΠεοίοπες, απεπιαάπιοάσια ππε]απς]ο]ίαθ. 

Εἰιπὶ οΠΊπ αἳ αἶτα Ριιο αἆ [6άῖ νεπας οππι]αίας ἆε- 

ευπθεπίο, Α πιο ϱπΊάεπι οπιηῖαπι επαπεταίαγαπα α[[οςί]ο-- 

Πα σαι[αε εχρ]οαίαε [απί; αἱ αγη [οἱεηίῖα 6ΗΠῃ Ρτο- 

Ῥαΐοπε 15 αἀεταπί οαἲ Ἰεσετπί (επιοη[ταίΙοπες, ϱ1α8 

4ε Ἠΐ πο[εῖς 1π ορεγῖριι [οηρβπιαδ: αᾳπάαε αιοί απαίες- 

απε ΑΠ εί αμαπι ϱπαθ(πο τεῖ οοπίοπιρ]αίίοπεπι ἆοοεαί 

ἹεσεπίΙ Ἠβρταπι ἆ4ε Πρνοταπ Πποβτογαπι ογάϊπε Ἱιεεριίι ἆᾱι- 

[οεγε. Ἠ]5 επῖπι ῥτοπιοίΠ5 αποπιοάο Ἱρίοταπι Πηρα]α Πηῖ 

Ρετ]ερεπάα οορπο(ςεί. 
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λα. 

[196] . Τοῖσ δὲ πρεσβύτησι δύσπνοιαι καὶ κατάζῥοι βή- 

χώδεες, στραγγουρίαυ, δυσουρίαι, ἄρθρων πύνοι, νεφρί- 

τιδες, ἴλιγγου, αποπληξίαι, καχεξίαι, Ἑυσμὸς τοῦ σώ- 

µατος ὅλου, ἀγρυπνίαι, κοιλίης καὶ ὁήδαλμῶν καὶ ῥινῶν 

ὑγρότητες, ἀμβλυωπίαι, γλαυκώσιες, βαρυηκοῖαυ, 

Ὁ ---οϱ.---- 

8 ΄ ” / αν ” « Νς 
Ίους πρεσβύτας τὼν γερόντων ἔνιου τῶν ὑπὸ Ίππο- 

’ ΄ ιά ς ”- 

κρατους διορίδουσιν, ἐπὶ μὲν τῆς τελευταίας ἡλικίας τὸ τῶν 

γεροντων ὄνομα διορἰζοντές τε καὶ διὰ παντὸς ἠγυύμενοι λέ- 
.Ἰ -” ” ” κ, 

γέεσθαυ, το δὲ τῶν πρεσβύτων ἐπὶ τῆς πρὸ αὐτῆς, Ίεις 
3 ἀὰ ” ” ” - / 

ἐστὶ µέση τῆς τὲ πῶν κνεανίσκων καὶ τῆς τῶν γερόντων. 
- Δ - ” 3 , ’ 3 ῃ Δ 
αλλὰ νῦν γε σαφώς ἐνεδείξατο πρεσβύτας ὀνομάξων τοὺς 

λ 3 [; », « 3 - » ’ Δ 

πην ἐσχατην ἄγοντας ἠλικίαν' ἐν αὐτοῖς γοῦν παταπαύει τὸν 
/ ς ε , 5, ο ς ας" 

λόγον ως αἁπάσας Ίδη διεληλυθώς.  ἀἁλίσπκονται ὃ᾽ οὗτου 
, ’ ὔ ὸς ῃ , δν ς / , 
συνεχέστατα κατἀαρῥοι ὠδεσε, δια τε το ῥαδίως υχε- 

ἆ 3 3 κ, ; ῥηχ ώ Λ Δ ο μ. χ 
σθαυ τα περὶ τὴν κεφαλῆν καὶ δια τὸ πολλὰ γεννᾶσθαε 

ΧΧΧΙ. 

δεπῖδις αμίεπι [ρὶγαπᾶί ἀἱ[[ιοιίαιες, οαιανγ]ὲ ἐν[[οι]ο[, 

[παπρβιτίαε, ἄγ/γίαεν αγεἰομίογμπι ἀοίογες, περ]εγείάες, 

νετρίπες, αρομἰεπίας, ππαἰμς «οτροτὶς Παδίμς, εοιῖης 

εοτροτίς ρτιγίεµς, οἱριίαε, αἰρὶ, οοµίογιμτπα εἳ ΠπαΓίμΤα 

λωππάἰιαίες, οφἰ[ως εειμάίπος, βἰαμοεάἰπες, αμάϊειις 

δ αυςδ. 

γ]γοπίες [επες α ἀεοτερῖϊῖς Γεπῖραδ ποππα]Ι ἨΗ]ρρο- 

ογα!1 [εοίαίογες ἀἰ[πσιαΠί, ἨΟΠΙΕΠ. γερόντων, ἀεογερίϊο- 

ΤΙΠ1, αθἰαἹ ροῄγοεπ]ας (π]ραεπίος, Ἰάᾳια Ῥεγρείαπα Γεσείι-- 

[οϊ εχ][πιαπίες πρεσβυτών, νἰτιάϊίαπι αιίοπα ΓΕΠΗΠΙ ΠΟΠΙΟΠ 

Ίη Ρεϊογὶ αφἰαῖο [α[ιιοπίοςδ, Ἱπίευ Ίάνεπε αο ἀεογερῖίο 

Γοπος πιοᾶῖα. Θοεᾷ ΠΙΠο πιαμ]{ε[ίο πιοη[βγαν]ϊί [ο πρεσρύ- 

τας, {61686 605 αρρε]]αγο ααἱ Ρο[βγεπιαπα αθἰαίοπι ασαπί, 

Ίπ 1ρῇς βφᾳπϊάσπι 4ο αα[αίριιθ [επίοπίίαα Βπϊνιί αο [ Ίαπι 

ΟΠΊΠ6Ρ αοἰαίεν Ρογουγε][[οί, Αἴ Ἱ [οπες [π[Ποι]ο[ς οαίαν- 

τ]ή [αορ]{πιο οοπρΙππ ία, μπα φποά 1ρῇ5 οαραῖ {αο]]ήαια 
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, / ” ἃ - η 

περιττώματα τούτοις φλεγματικα ψυχρών τὴν κράᾶσιν ἵκα- 

νῶς 1δη γενοµένων τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον. ἄσθματα δὲ 

διά τε τοὺς κατάθῥους τούτους καὶ ἄλλως τῶν ἄναπνευστι- 

κὠν ἰδίαν ἀρχὴν ψύξεως πολλάκις λαμβανύνιων, ἅτε δὲ] 

πολλῶν τε καὶ παχέων ἐν αὐτοῖς περιττωµμάτων γιγνοµένων 
καὶ προσέτι τῆς δυνάμεως ἀσθενοῦς οὔσης, ἐμφράττονταυ 

πολλάκις οἱ νεφροὶ καὶ τοὺς λίθους γεννῶσιν, ὅταν γλίσχρον 

ἢ παχὺ περίττωµα μένον αὐτόθι πωρώδη λάβη σὐστασιν. 

ἄρθρων δὲ πόνου γίγνονται, ὁτὲ μὲν ἐπιῤῥεόντων ἐνίοις πξ- 
ριττῶν ἐνταῦθα, ἔστι ὃ᾽ ὅτε καὶ τῇ ψύξει ἐεῶν πινούνιων 
ὀργάνων αὐτά. καὶ τοὺς ἰλίγγους δὲ πολλάκις μὲν αὐτοῖς 

τοῖς κατὼ τὸν ἐγκέφαλον χωρίοις ἀτμώδους πνεύματος ἄτα- 
, 3 .. , Μι 3 . Β - 

κτος κίνησις ἐργαζεται, πολλακις ὃ αὐροισθένιων ἕν τη 

γαστρὶ περιτεωµάτων μοχθηρῶὼν ατμωδης αναθυµίασις ἐπὶ 
ή η. , ἃ αλά. 9 ση , ο” ν τὸν ἐγκέφαλον φέρεται. περὶ δὲ της ἀποπληξίαρ τί δεῖ καὶ 

λέγειν; οὐδὲν γὰρ οὕτως οἰκεῖών ἐστι νύσηµα τῇ τῶν γὲ- 
, ς [ π λ - Δ 3 , αν ια 

θύντων ἠλικίᾳ, διὰ το πληρουσθαυ τον ἓγπεφαλον αὐτοις 

τα[τϊσογείιτ, Ίππι φιιοᾷ οορῖοία 1ρᾳς ρια][ίοία οχογεπιεπία 

Ῥτοογαεβίτἁς, ϱ απ ]απι να]ἀε Γγρίάαπι: οεγεῬιΙ ἴεπιρετα- 

ΏΙΘΗΤΙΠΙ Ἰαροαπί, ΑΠιπαία νετο ἔππι εκ οαἴαγγ]μῖς οτίαπι 

Ἱαρεπί; Ίππι εἴαπι αιιοά αἰία 1ρία {[ρίγαπά1 1πβτυπιεηία 

ΠΟΠ ταγο Ρρτορτίππα [αἱ Γ[]σοτί ργϊποϊρίαπι [αροαμί,  Θπαπι, 

νετο 1ρῇς πηι]ία 4ο ογα[[α εκογεπιεπία βεπετοπίαγ 1Η{1ΡεΓ- 

4άθ υΙγίαπι αὐΠί Ππρεοϊ]ίας, τεµες [αερῖας οβ[γαππίασ 

εἴ Ιαρίάες ῬγουγεαηΕ, Ρο[ίᾳπαπι ογα[απα εχογεπιεπίαπι 1Ρρ]-- 

ἀεπι Ππππιογαίαπα ϱα]]ο[απι οοπογεΙίοπεπι αἁ[ιπιρ[επί. ΑΓ- 

Πσι]οχήπ 4Μοφπε ἀοἱογος Ιπίεγάαπι Παπί α[αεπΗρας αἆ 

Ίαοο Ίοεα εκογεπεπς; ἹΠπίεγάααπι νετο Ιπ[γαπιεπίογαπα 

ατἰϊοι]ο πιονοπΙΙπα Γσογθ. Ὑετί]ρίηπες νΨετο [αερε απ]- 

ἀεπι ναρίἀϊ Γρίτίίας τα οετευγῖ τερῖοπίρας οοπΙεΠΙΙ 1Πογά]-- 

παΐία αἱ Γμτρβία πιοῖῖο [αερο εχο]ίαϊ», [περο εἰἶαπι 1π νΥεΠ-- 

ἔήσμ]ο νυ]ἰ]ο[ς εχοτεπιοηΙῖδ οοᾶσετνα!Ι 1Π οεΓεΡΓΙΠΙ Υγαριάα 

Γογίαν οχ]α]α[ῖο. Ὀε αρορ]εχῖα αὐίεπι ασ 4ποφιιε ἁῑ- 

οεπάαπι 2 Νας οηΙΠι αἆεο [οπΙ]1 αείαιῖ Γ{απήματ]5δ 1ΠΟΣ-- 

Ῥα9 ει, αποπῖαπι οεγεβταπι 1 εα ρΙμίο[ς τερ]είιγ εκ- 
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ζλεγματωδῶν περιττωμάτων. εἴ Υδ μὴν ἕλκος που γένηταυ 

γέροντι, δυσχιρῶς ὑγιάξεται διὰ τὴν ἔνδειαν τοῦ αἵματος 

καὶ κνώνται πυκνώς ὅπερ, ὠνόμασε ξυσμοὺς, ὡς ἂν τῶν τὴν 

κίνησιν ἐργαδομένων περιπιωµάτων δυσχερῆ τὴν διὼ τοῦ 

δέρματος ἐχόνιων κένωσιν. εἰκὼο γάρ που τῇ ψύξει καὶ 

τὸ δέρµα πυκνούμετον αὐτοῖς εἶναυ καὶ τὰ περιττώματα 

πλείω τὲ ἅμα καὶ παχύτερα. οὐ γὰρ δὴ πάντες συνεχώς 

ἀγρυπνοῦσι καὶ ἄλλως μὲν ὅτι φροντιστικόν πως [1291 

ὑπάρχει τὸ γῆράς, ἀλλὰ καὶ διὼ τὴν τοῦ σώματος ξηρότητα, 

διὸ καὶ μᾶλλον ἀγρυπνοῦσιν ὅταν ἄκριβώς ὑγιαίνουσι. Λέ- 

λέκταυ τοιγαροῦν ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ. κράσεως ὑπομνήμασιν 

αὐτὰ μὲν τὼ μόρια τοῦ σώματος ἐν τῷ γήβᾳ γἰνεσθαι ξη- 
ρότητα, περιετωµάτων δὲ πλήθος ἀθροίξεσθαυ φλέγµατω- 

ὁῶν.. διὸ πρὸς τῶν πιολλῶν εἰκότως ὑπολαμβάνεται ψυχρὸν 

καὶ ὑγρὸν τὸ γῆρας, ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ ταῦτ αθροισθῇ, 
πλείω πατὼ τὸ ἐγκέφαλον, ὑπνώδεις γίγνονεαυ μᾶλλον, ἐν ᾧ 

ὃ) ἂν ἐκκρίνηταυ καλῶς, ἀγρυπνητικοί. συμβαίνει δὲ «καὸ 

γεννᾶσθαυ µείω καὶ Θᾶιτον ἐκκρίνεσθαυ μᾶλλον καθ᾽ ὃν ἂν 
Π 

οτεπιεπ!]δ. Φἱοιβῖ νοτο α]οις Γαοίαπι Γιου], «8ορτο [απα- 

έασ, Ῥτορίοτ {αησαϊπῖ ἀε[εοίαπα.  Δ[ιάιπο 4ποφιο {ο [σα- 

Ῥιαπί ἰοίο Ργιγ]επίε οοΓρογθ αιοὰ ΡΑΥΙΗΠΙ αρρε]]αντί, 

απῖα. 4μαα ργαγαπι οχοιἰαπί Παρεγγασαηςᾶ» απ[ποΙ {ειπα 

Ἰαβοεπί εν οιίεπι ναοιαΙοπε. Παἰομῖ βιΙάεμα οοΙ- 

(οπίαπθαιω οί πι ομίοια Τρ {πήσογε ἀεη[ατί οορίᾳπε 

τοπ. Ῥίανα. οχοτοιπεπία ΠΠ] εἰ ογα[πογα οναἆςτο.  Όομ-- 

Ῥ]ηχο αἰοηία, Ἠεθιο [αμς ΟΙΠΠΘ5 οοπἰ]πθμίεν ν1βί]αηί, 

αυοά [επεσίας [ολλοῖία οἱ απικῖα Πρ ἴαπι είῖαπι ργαε[εγί]πι 

ρτορίεν οογροχ!ς Ποοἰίαίεια,  Ώματο πο οἰἶαπη Παρί γ]- 

σἰ]απί, ϱ πιά. Ἰπίοσγα [απ]ίαίαε {παπί}. Ειοίυή. ΠΒΙηΦΙΙΘ 

α πορῖς ο[ἱ 11 οοΠΙΠΙΘΠΙΗΥΙΟ ἆθ ἴεπιρεγαππεηί] 1ρίας ο αἷ-- 

ἆ αι οογρογ8 ῥαγίες Ῥος Γοπεοαίοπι Ποοίογεδ οναἆστα, [εὰ 

Ριια{ο[ογαπα. 6ΧοῦΕΠΙΕΠΙΟΓΙΗΠΗ οορίαπι αοογναν!: φιια ΥαἴΙοηΘ 

α μα 1ἶ ἠἰρίάα οἱ πιῖάα Γεηοσίι αγίας, Αἲ 4 παπι-- 

ἁἷι Ἠαθο Ῥ]ητα 1π οεΓεΡΓΟ εχογεπιεπία αοοιΠιμ]αία {που ]πί 

εἴ ραιοίοτα ρἰσαῖ εχοτεηιεπία εἰ οο] εν] οχοεχὶ αἁοο]άτί 
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ὑγιεινῶς διάγωσι Ἰρόνον, ὅθεν καὶ μάλιστα πάθος ἴδιον 

δοκεῖ γεροντικῆς ἡλικίας οὀγρυπνία,. αἱ ὃ᾽ ὑγρότητες αὐτοῖς 
αἵ τε τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῶν ῥινῶν εὔδηλον ὅτι δια τα 

τοῦ ἐγκεῃάλου περιττώματα γίγνεται. τῶν ὃ αὐτῶν τούτων 

καταθῥεόντων εἰς τὴν γαστέρα καὶ αὐτὴ πολλάκις ὑγραίνεταυ. 

αἳ δ᾽ αμβλυωπίαι καὶ αἱ βαρυηκοῖαι διὰ τὴν τῆς αἰσθητικῆς 

δυνάμεως ἁμαέρωσιν αὐτοῖς γίγνονται. γλαυκώσεις δὲ διὰ 

τὴν τῶν ὀργάνων ἄμετρον ξηρότητα καὶ διὼ τὸ τὴν ἰδέαν 
η 

τοῦ ὑποχίματος ἔχειν. 

Ῥεπε εἰ [α]ηργ]ίετ Ἱιαρεπίῖριις, ππάε εί πιαχίπιο ῥρτοργ]θ 

ΓΕΠΙ18 αείαιῖς α[οςοίίο ν]ἀείιν ε[[ε νὶσηϊία, ἨΗιπιϊλίαίες 

απίεπι 1η 1ρῇῃς εἰ οοιἱοτήπι εἳ πατίαπι Παιπεί βοτῖ, Ρτορίες 

οεγεβγί ΓΠρεγῇπα εχογεπιοπία. ἨΗϊς 1ρῇς Τη αἰναπι ἀεῇπει - 

Ώρας αρία εἰῖαπι Πιπιεοίαίαν. Όρια[Πογ απίεπα ν][ας εξ 

βταν]οχ αααίας ρτορίεν {αοπ]ίαίῖ [οπ[ινῖοί πιρεοῖ]αίοιι 

ἀρῃς αοοϊἀπί.  ΟἱαισεΙπες Υετο οὗ Ἱπππιοζεγαίαπι 1πβίγι- 

πιεηίοταπα γ][ιά [εγνίεπαια Ποοιίαίεπα εἰ απία Γα{Γα[οιιῖθ 

Γρεοῖεπα [οτΗαηίσ, 
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ο 9 . 

[19501]. (266) ἸΓωἁς κυούσας φαρμακεύειν, ἣν ὀργᾷ, τετρά- 

µήνα καὶ ἄχρι ἕπτα μηνῶν, ἧσσον δὲ παύτας. τὰ δὲ νή- 

πια καὶ πρεοβύτερα ἐὐλαβέεσθαι χρη. 

[11] -ἱ πρὸς τὰς μήτρας συμφύσεις τῶν ἐμβρύων 
ἀνάλογον ἔχουσυ ταῖς τῶν καρπών πρὸς τὰ Φυτά. ταυεὶ 

ΗΙΡΡΟΟΒΑ ΤΙ ΑΡΗΟΠΙΡΟΜΙ ΕΤ 

αΔΤΙΕΝΙ Τν ὮἙο ΟΟΝΜΝΜΕΝ.- 

Ἱλδμ. 
-ᾱὐ - 

1. 

' 1 πεσπαπίες ππεαἰςαπεπεῖς ριγβαπάαπε [ωμε, [ ΠΗΗΠΠΟΥ ἐιτ-- 

θεαῖ, σμααγἰπιε[έγες ει αἆ Γερείητιμπη μ[φιιε ΠαΕ)ΙΓΕΤΗ , / κά 

λα παίπμς. Ἠιπογίιδς αµίεπῃ αμ ϱγαπαἰογίδις Γοειίδις 

εανεπάαςα {με Ρριγβαίοπες, 

Ἐαπάσπι οτι απίοτῖ {οείμιαπι οοα]1ίδ ταοηθια ἼἸα- 

Ῥομί «παπα ΟΙ ρ]απ1ς {ποσα οοΏΠσκΙδ. Πίὶ παπιᾳαο 
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γάρ τοι καιὰ μὲν τὴν πρώτην γένεσιν ασδενέσε λαβαϊῖς 

συνέχεται καὶ δι τοῦτο αποπίπτει ῥᾳδίως, ἐπειδὰν σφο- 

ὁρότερος ἄνεμος αὐτὰ διασείση. μετὰ ταῦτα δὲ αυξανόμενα 

ὀύσλυτον ἔχει τὴν πρὺς τὰ φυτὰ κοινωνίαν, ὥσπερ αὖ πά- 

λιν, ἐπειδὼν τελειωθῆ, καὶ χωρὶς τῆς έξωθεν βίας ἁἀποπί- 

πτευ. κατὼ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ τὰ κυούµενα ἐν μὲν 

τῷ πρώτῳ χρόνῳ τῆς καιαβολῆς τοῦ σπέρματος, κἂν ἅλ- 

λεσθαί ποτε συµβῃ τὴν γυναῖκα Ἠ καταπεσεῖν ὀλισθήσασαν 

1} ὁπωσοῦν ἄλλως σφοδρότερον ἢ κατὰ ψυχὴν ἡ κατὰ σώμα κι- 

νηθῆναι, ῥᾳδίως απορῥήγνυνται. παραπλισίως δὲ καὶ ἐπειδὼν 

Ίδη τέλεια τυγχάνειν ὄντα. ὁ δὲ μεταξὺ χρόνος ἀσφαλεστέραν 

έχει τὴν σύμφυσιν, ὥστε καὶ κινήσεων σφοδροτέρων ἀνέχε- 

σῦαι τὴν κύουσαν ἄνευ τοῦ ῥλαβῆναι τὸ ἔμβρυον. ἅπερ 

ἐπιστάμενος ὁ Ιπποκράτης εἰκότως έφη, τὰς κυούσας φαρ- 

µακείειν, Ἡν ὀργᾷ, τετράµηνα καὶ ἄχρις ἕπτα μηνῶν, ὅσπερ 

ἐσεὶν ἐν τῷ µέσῳ τῆς κινήσεως, ἠνίκα ἀκριῤώς ἐνέχεταυ 

τῇ μήτρα τὸ κυουµεγον. οὐ μὴν οιδ᾽ ἐν τούιῷῳ πάσας ὅσαυ 
’ . / » [ ὦ [ 3 ει ο υ Ὃ νῃ εωκέ 

δέονται παθάρσεως ἐπιτρέπει καθαίρειν, αλλ ἣν ὀργῷ, φησὶ, 

Ῥτϊπαϊ α Ε6επεγαίῖοπο Ἰηβγπιϊ Ρρο1οιι]ῖ οοππεπίατ, 16ο-- 

απο {αοιἱε ἀεοϊάμπί, απάπι Υοπίς νεμεπιεπ{ῖοτ 1ρ[ος 6οΙΠ-- 

ομ{Τετί. Ῥο[ίεα νετο αιοιῖ [οἰαία ἀλιοί]οπα οι Πρρίρας 

οοπιπιΙΠΙοπεπα [ον Ππίαχ. Οπεπιαάπιοά πα τατ[ας πΡί Ρρεγ- 

{εοιϊ πιαἰιτιασγ]ηῖ, εἰῖαπι οἴίτα νΙπι εχίεγηαπι «ἀθοίῖάΠΕ. 

Ἐοάεπι [απο πιοάο ᾿οοποαθρίι5 ΡΓΊΠΙΟ Ρο[ί [επιηϊ 1Π]εςίο-- 

ἨΕΠΙ ΤεΠΙρΡΟΤ6: {ἱ ᾳπαπάο [αἰίαγε οοπΗΙροτῖ απἲ ρεν Ιαβγῖσα 

οαάετε απί «4ποφιε πιοάο αἰίεντ αιί απΊπιο αιί ΟΟΥΡΟΤΘ 

τεμεπιεπί]ας πιονετὶΙ, {ασε αρταπιραπίας, Φίο οἴίαπα εἴ 

(αμα Ρετ[εοί1 Ίασι αο]ενετίηῖ. Ἰπίεγηπεάϊο νεγο {6ιπροτθ 

Ηγπιῖογεπι Μαβρεπί οοα]απα. ΄ Όσαγε ΠΠ στανίάα πιπ]1ες 

νεμεμιεΠ!Ιογες πηοῖις εἶίτα {οείμ5 Ιαεβοπεπι {α[πετε Ροῖ- 

ε[ι  Όπαο [ε1επς ΗΙρροοσταίες τεοίε Ργοπιαποῖαί, ΡγαάερηαΠ-- 

ἴες πιεαἰοαππεη [1 Ῥαγραπάααε [απές  Ἠπιπος {αγρεαί, ιᾶ- 

ἀτίπιε[ίγες, οεἰῖαπι αἲ Γερίπιππι παπα ππεη[επι, οαοά 1ηθ- 

ἀἴαπα εβ Ρταερπαἰοηπῖ6 Ίεπηραδ, απο ἴππι πίεγτο {οεί6 

Ῥίαπο απηπεοιαγ, «ἨἈοπ ἴαπιεπ ᾳπαε Ἠοσσς Τεπιρογτο ῥρΙί- 

δαΐϊομε ΙπάΙσεαπέ, ΟΠΊΠ6Ε5 ρυχρατὶ οοποσὀΙ{. δεὰ Π Ἠαπιογ 
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τουτέστιν ἐπείγεται' μετενήνεκταυ γὰρ ἀπὸ τῶν ὀργώνιων 
ἐπὶ συνουσίαν ζώων ἡ προσηγορία. ὅταν οὖν κινώνταί τὲ 
καὶ φέθωνται πάντη τοῦ σώματος οἳ πλεονάδοντες χυμοὶ, 

µήδέπω καθ’ ἕν τυ µόριον ἐστηριγμένοι, τηνικαῦτα πρὸς 

τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν ἡ φύσις ὁρμῷ καὶ δεῖταί τινος ὀρέ- 

ἔοντος χεῖρα καὶ ποδηγήσοντος αὐτὴν τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὴν 
γαστέρα. τοὺς δὲ καθ ἕν τυ µόριον ἐστηριγμένους χυμοὺς 

οὐ χρὴ κινεν' οὕτως γοῦν εἴρηταυ κἀκεῖνο. ὀκόσοι δὲ τὰ 
φλεγμιαίνοντα ἐν αἀρχῆσι τῶν νοσημάτων φαρμιακεύη, λύειν 

εὐθέως ἐπιχέιροῦσε, τοῦ μὲν ξυντεταμένου καὶ φλεγμαίνον- 

τος οὐδὲν ἀφαιρέουσιν, οὗ γαρ ἐνδιδοῖ ὠμὸν ἐὸν τὸ πά- 

Όος, τὰ ὃ᾽ ἀντέχοντα τῷ νοσήµατι καὶ ὑγιεινὰ συνιήκου- 

σιν. ὅτι δὲ τὸ φαρμακεύειν ὁ Ιπποκράτης ἐπὶ τοῦ διὼ 

Φαρμάκου καθαίρειν εἴωθε λέγειν ὠμυλύγηται πᾶσιν ὅσου 

κἀν ἐπὶ βραχὺ τῆς λέξεως αὐτοῦ συνιᾶσιν. ἵνα γὰρ ἐάσας 

τις τὰ ἄλλα βιβλία τῶνδε γεγραμμένων αφορισμών μνημο- 

φείση, κατ οὐδένα τρόπον οἷόν τ ἐστὶν ἀκούειν ἐν αὐτοῖς 

ἰαγρεαί, Ἱπασῖΐ, Ἰου ο πγσοαίας, ᾳποά γοσαρα]απι αὐ απ]-- 

πια] τρις αἆ οοΙ μπα εοπο]{αἰ1ς ἱταπε]αίαπα ε[ι, Οµππα 1βίατ 

γα απάαπίθς ἨΠΠΙΟΓΘ5Φ ΠΙΟΝΕΠΙΗΥ εἵ αποφιογεγ[απῃ οοτροτῖ5 

Γεγιιηίς, ποπάἁπα α]ί(ια 1Π ραγίε βγηιαϊϊ, ἴππι αἆ οογ 

οχριοπεπα Ππαίανα Ἰποαίας αἴπαο ααιο απ ΠΙΑΠΙΙ 

Ροντὶραϊ εἰ {ρα Ἠαπποτάπι Ἱπιρείαπ αἆ αἰναπι ἀεάπσαίς 

Ἰπάϊσειί, Ουί νεγο αἰίμα ἵπ Ρονίε Βγπια Γαετῖπί Ίάή1ο-- 

Υ68, 08 ΠΠΟΝΥΕΥΕ ἨΟΠ ορογίεί, δίο Ιπίίατ οἱ 1] ἀῑοίαπι 

ο: ΘΟιίομπφιμε [ἑαείπι ρε ἰπίεία ππογδογµπα Τπ[ίαπππιαίας 

Ῥαγίιες ππεαἰοαππεπἰιο γριτβδαπίο αβδγεάιιπέµγν Πὶ ἆε ραγίε 

οοπιειία αἴφμε ἴπ[αππππαία πι εὔιομὲ, πεφµε επί οξ- 

αι φμιάφμαπα φµαε ογμάα' ε[ὲ α[Γεειαείοι /απας ειἶαπι γαγ-- 

ἴες εἰ ΠΠοΥΦο τεἰμείαμίετ οοἰἰἰφιμαπί, Όιοὰ απἴεπι ΗΙρρο- 

οαίεδ ΥΕΓΡΙΠΙ φαρμακεύειν Ρίο Ρραήσαγε πιεζΙσαπιεπίο α[ατ-- 

Ραγε οοπ/[αεν{ί οπιηο5 οοποεαπί αϊοαπᾳαε να ππῖπιαπι 

Ἱαβεπί ε]ας ἀῑοίίοπί ποίίαπ,  λαπι τί αἰία απἹδρίαπι 

οπα] {αἱ Ίρβις [οπρία οἵ οοπ[ογρίογαπαι αρΠΟΓΙΓΠΠΟΣΗΙΠΗ Ἠχθ-- 
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ἄλλο τι σημαίνεσθαι πρὸς τῆς φαρμακξύειν φωνῆς, ὡς ὀλί- 

γον ὕσιερον έσται δῆλον. 

βῥ' 

3 ” ’ - ” 

[192]. Ἐν τῇσι φαρμακεύησε τοιαῦτα ἄγειν ἔκ τοῦ σώ- 
- 3 /΄ 3 ’ .) 

µατος, ὁκοῖα καὶ αὐτόματα ἰύντα Ἰρήσιμα, τὰ δὲ ἔναν- 
”/ ’ 

τίως ἐθντα πανειν. 

«ἀὐτόματα κενοῦσθαι λέγομεν ἐκ τοῦ σώματος ὅσα χω- 
ρἱς τοῦ πρᾶξαί τι τὸν ἰατρὸν ἐκκρίνεται, ποτὲ μὲν τῆς 

διοικούσης τὸ σώμα φισέως ἐκκαθαιρούσης αὐτὰ, ποτὲ δὲ 

ὃι ἐρεθισμὸν ἢ τὸ μὴ στέγεσθαι πρὀς τῶν ἀγγείων. ὅτε 
μὲν οὖν ἡᾗ φύσις ἐκκενοι τὸ περιττὀν, ωφελεῖται τὸ ζώον, 

ὕταν ὃ᾽ ἄλλως αποκρίνηται, λόγῳ συμπτώµατος οὔτ ὠφέ- 

λειά τις ἔπειαι καὶ σημεῖὀν ἐστιν ἡᾗ τοιαύτη κένωσις µοχύη- 

ϱᾶς διαθέσεως.  εἰκύιως οὖν ὁ /πποκράτης συμβουλειευ 

μιμεῖσθαι τὴν φύσιν. 3 µίµησις ὃ᾽ ἐσιὶν ἐν τῷ πειρᾶ- 

πηπετ]ξ πμ] ααἰάφιιαπι αλπά ρε απο Υοσεπι φαρμακεύειν 
1η 1ρῇ5 βσπιβοατϊ ροίε Ιπ{ε]]1σεί, αἱ ραυ]ο Ρο[ί ἀεο]αταΡίας, 

1Π. 

1η τὶς φµαο ππεάἰσαππεπίο [ιωί ριγβαξιοπίδις εα[ία ε ϱΟΥ- 

Ῥογε εὔμεεπάα Γωπε, οµαίϊῖα φµαε ειἴατα /ροπιε Ρτοάει-- 

τα ]μναπῖ. Όιαε υεγο εοπἰγαγἰο πιοάο ρτοάειπι [1[ειᾶα. 

Βροπίε εκ ΟΟΥΡΟΤΘ νασματί ἀ1οίπιμς ᾳΠ8εσαπῦο οἶἶτα 

αΠπαπι Πεά]οΙ ΟΡεγαπα εκοεγπιπίασ, Ιπιετάμπι οπἰάεαι 

πηοεγαπίε ΠΟΠΓΗΠΙ ΟΟΥΡΙ6 Ὠβίιχα εα ρε [ο εκρυτραπίο, 

ΙΠ{ετά πα Ὑετο αλάπάε Ἱγγ]απιεηπί] αιἲ απῖα α να[ς ΠΟΠ 

οοπίεριη[τ. ο παπι πἴααθ παίυτα ΓαρευγασβΙΠΕΙΙΠὰ εναςειαί, 

Ἰαναίις απ]πιαΙ.  Όπωπι Υετο αΠίεν εχοεγη[ίαχ ταίοπθ 

Γψππρίοπια!ῖδ, Ὠηεφιθ Ίπάε π{1ίας αἰ]α Γεφμασ, ἴα]] να- 

ομα!{ῖο Ῥχαναε εἴἶαπι α[Πεοι]οηῖς βΒρπιπα ε[. Ἠεοίο Ισίαγ 

Ηιρροογαίες οοπ/[α{ παίαταπα Ἱπηαπάαηι ε[ἴε, ΕΠ ααίεπι 

πιω{αίίο 1π Ππσια]ῖ5 πιοχρῖδ εχρεγ]τί ἴα]ες ΙΗΠΙΟΤΕΡ ενασιαγθ, 
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σθαι κενοῦν τοὺς τοιούτους χυμοὺς ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν νοδί- 

µάτων, οἵους εἴδομεν ὠφελοῦντας ἐν ταῖς αὐτομάτοις κενώ- 

σεσιν. ἔμπροσθεν μὲν οὖν εἴρηται περὶ πάσης κενώσέως 

αὐτών γενικώτερον. οὕτω δὲ καὶ πενἑαγγείη, ἣν μὲν οἵην 

δεῖ γ/7νεσθαι γίγνηταυ, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσό, 
νυνὶ δὲ περὶ µόνης καθάρσεως τὸν αὐτὸν ἐποιήσαιο λόγον, 

ἐπειδὴ περὶ ταύτης αὐτῷ προὔκειτο διδάσκειν ἐν τῷ χωρίῳ 

τῴδε τοῦ βιβλίου. ᾖβέλτιον ὃ᾽ οὖν ἴσως ἐσιὶ κἀμὲ ἆἀνα- 

λαμβάνειν τὸν λύγον ὑπὲρ ἁπασῶν πἐνώσεων, ἃς οἱ ἐατροὶ 

ον μμίώς περὶ τὰ τῶν καμνόντων σώματα. ήίγνονται δὲ 

αὗιαυ ποτὲ μὲν διὰ τών μαθρερήαν ὅλον τὸ σώμα φαρ" 
µάκων ἐμετηρίων τὲ καὶ ὑπηλάτων, ἐνίοτε δὲ µορίου τινὸς 
κενωτικόν ἐστι τὸ φάρμακον, οἷον ὅσα ὃι ὑπερωώας καὶ ῥι- 
γῶν ἁἀπάγευ τῆς κεφαλῆς τὰ πἐριττα. τοῦ γένους ὃ᾽ ἐστὶ 

τῶν καθαιρόντων τὰ περιττὰ καὶ ὕσα διὰ βηχὸς ἐκκαθαί- 

ϱευ τὼ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα καὶ ὕσα ὃν οὕρων αἀπά- 
γει τὸ τοῦ παντὸς αἵματος ὀθῥώδες περίττωμα" καὶ κλυστὴρ 
ὃ ἂν ἐκ τοῦ τοιούτου γένους εἴη καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο τῶν 

ᾳπα]θς ΠονΙπιας 1π [ροπίαπεῖς ργοδε[Τε νασπαοπῖρας, δα-- 

Ρτα Πία(αθ 4ε οπιῖ ΠΠΠΙΟΣΗΠΙ εγασοιαἶοης ϱεµογα]ἴς ἀῑσίαπα 

ε[ι: δίο εἰ να[ογμπι ψασιμαϊῖο [1 φμῖάεπα φικαἴεπῃ [ιεγὶ ορογεει, 

ταῖς βαε ει Περίιεγ Γεγιωτ. Ναπο νετοφὰο [οἱα Ῥηχραί[ίοπθ 

εαπάεπι ογαΙΙοπεπα οοπάΙά1Γ, φποηῖαπι 4ο εα Ἰοο ἵπ ῥργας- 

[επι] Ιμγῖ Ίοοο ἆοσετε ργορο[μενταί. Με]ίας Ισίίαν : Γος- 

ἰα[ς ε[ι 4ο οπηπῖριις αἴιας πιεδ]οῖ οἴγοα αορτοἰαΠ πα «ΟΓ- 

Ροτα οσοιραίί πιολαπίατ ναοπαοπίραδ, Ἡο5 4ποφπο [εΓ- 

ΙΗΟΠΘΠΙ Τθροεἰθγθ. Ἠαπε νογο ναοιαϊΊοπες Παπί Ππίεγάαπα 

απ επι Ὁ ππεΙοαπιοηῖς {απ γυοιηογῖ ἴαππι ἀε]εοίοτ]ῖς 

οοτρι86 απϊνεγ[απα ραπ Ώρας, ΙΠίετάΙΠα ΝΕΤΟ πιεΙοαππε-- 

15 Ρατ αἰἴοι]ας ναοπαπάαε [αου]ίαίεπα Ἰαβρεπρας, απα]ία 

4παε ϱετ ρα]αίνη οἳ παχος οδρῖῖ εἀπομπί εχοεγειηεηία, 

Ώε  6επογο αποφπο [αρεγῇβμα ραγραπ μπι [απ απας ρες 

α[οπα,  ἴμογασειπι οἳ ΡΙπιοπεΙα εχριγσαηῖ ε{ἰ Ύάαε Ρε 

υπίπας [εογ[απ {ος [απσαϊηῖ εχογεπιεΠίΙ  οαἰἰοῖαηί. 

ΟἸγίιεν 4 οφιε ἆε Ἰοο Ρεπετο {μετ εἳ αποάσοαπαιθ- αῑιιά 
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Εά. (ἶνατί, ΙΧ. [132. 198. ] Εὰά. Βαΐ, Ύ. (266.) 
μὲ) κενούντων ὁμοτίμως ὅλον τὸ σώμα», καθάπερ ἡ τε φλε- 
βοτοµία κενοῦν πεπίσιευται καὶ ὅλως ἀφαίρεσις αἵματος. 
πᾶσα καθ ὀντιναοῦν γιγνομένη τρόπον... ἐκ τῶν τὀιούτων 
ὃ᾽ ἐστὶ κενώσεων ἤ τὲ διὰ μήτρας καὶ ο δι αἱμοθῥοῖδων, 

ἤ τ΄ ἐπὶ τοῖς 7υμνασίοἰς καὶ τρίψεσι καὶ πάση κινήσει τὰ 
καὶ ἁλέᾳ καὶ λουτροῖς θερμοῖς καὶ μάλιστα εἰ νι- | 1951] 
τρώδη καὶ Θειώδη καὶ ἀσφαλτώδη τύχη καὶ κατὰ συµβεβη- 

κὸς ἡ ἀσιτία. τὼ γὰρ τοιαῦτα πάντα: δοκεῖ μὲν ὁμοτίμως 
ὕλον τὸ σώμα κἐνοῦν. καίτοι γδ εὲ ἀκριβώς τις ἐξετάζου, 

εὑρῆσει μὴ κενοῦν ὁμοτίμως, αλλ ἐν τούτοις μὲν ἐπειδὴ µι- 
ΦΟΡΑ ο. σα λα: : : 

κρὼ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ παρὼ τὸ ἕτερόν ἐστιν ὑπεροχὴ 
κατὼ τὴν ποιότητα τῶν Αξνουμένων ὁμότιμος εἶναί µοι δο- 
κει. τὰ δὲ καθαρτικὰ καλούμενα Φάρμακα φανερώς διά- 

σορον εἶδος ἐργάξειαι κξνώσεως, ὑπὲρ ὦν, ὡς ἔφην, νῦν αὐ- 
τῷ πρόκειται λέγειν. οὐ μὴν περιττότερὀν γε διδάσκει τε 

τοῦ περὶ πασῶν χενώσεων αὐτῷ εἰρημένου. σκοπὸς }άρ 
ἐστιν ἁπάσαις εἷς ὁ πλεονάξων χυμὸς, οὗ πειρᾶσθαι δια-- 

γνωστικὸν ὑπάρχειν ἔκ τὲ τῆς καθ᾽ ὕλον τὸ. σῶμα παρὰ 

{οΐππι οοτρας αεαιαΡ]]ίετ ποπ εναοιαί. ΌὉποπιοάο ἕππι 

γεηαε {[εςΙΙΟ Υ8οΙαΤΓθΘ ογεΚΙί Ισ, ἴππι μΠΙΝΕΓΓεΕ οπιηῖς [πη-- 

βα]πῖς ἀειχαο[ῖο «Ποσιπαιθ Πιοᾷο {αοΐα. Ε]ιΙδπιοςί ιἱο- 

απε υπουαίΙοππα ε[ ᾳπαε Ρρες υίεγαπα Πί, Ύᾳπαε Ῥεγ΄μαε- 

πηοτγμο]ἆαδ, ϱαθ ῥρεε εχετοῖία, {1ἱοΙΙοΠεδ, ΟΠΩΗΠΕΠΙ ΠΙΟ- 

ἴππι εἰ αᾳὐαε ἱερογε Πί εἰ Ῥα]ηεῖ οαἱ1άῖ5, Πα Ρρταε[εγίῖπι 

π](τοίαε νεὶ [α1ρματοαε νει ἡαπιϊποίαε Γ{αετιηί οἱ εκ ας- 

εἰάεωιῖ Ιπεά]α. Ἠαεο Ππίάεπα οπιπῖα νἰάεπίας φπίάεπι 

Τοίμπι αεφπαβΙ]ίεγ οοΓρις Υ8οµασε. ΌΟπαπιιαπι ΠΠ ααῖθ 

αοοιιταΐθ γεγ]αίεπι εχαυ]ταῖί, πο! αεημα]ίετ νασιατθ οοπι- 

Ῥετῖει, Ύεγιαπι ἵπ Ἠῖδ απ ραγν8 Πί αλιείας. αἆ αἰἱεγαπα 

εκοείζας, [εοιηάιπα ΕΟΤΗΠΙ 41άε ναεπαπίας οιιαΗ(αίεπ εἲ 

αμαβ{ἰίαίεπας Ιάεο ναοια[ῖο ΠηΜΙ αεηια]ῖ5 εί[ε νιἀείαν, 
Αἱ νετο α.1αεθ οαἱλατίῖσα Ῥμαγπιασα νοσαπίατ, [ρεοῖεπι νᾶ- 

ομαἑἷοηῖς πιαπ][ε[ιο ἀῑ[εγεηίεπι οοὐβααπί, 4ε αάρας, αἲ 

ἀῑκί, παπο ἐρί ἀῑ[Πενεπα{ ε[ι ργοροβίαπι, ΠοἩ ἵαπιοπ πιᾶ- 

Ία5 αμΙάφπαπα ἀοοεί 41άπι ιοά ἆε οππΙρΗς ναοπαἰ[οπ]- 

Ὀμ9 1ρία τεἀαπάαη8, οπ]ας ἀἱριο[οεμάϊ ρεγ]ῖα ρείεπᾶα ες; 

ὉΑΙΕΝΟ6 ΤΟΛΟ ἈγΙ{, Ἐλᾷθ Πο στ Ὁ 
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Εά. Οµαςε, ΓΣ. [143. ] Εὰ, Βα[. Υ. (266. 941.)᾽ 
φύσιν ἑκάστῳ: 7ωνομένης χρόας, ἔτι τε τῶν μμ 

καὶ τῶν νοσημάτων, ὥρας τὲ καὶ χώρας καὶ ἡλικίας καὶ 
καταστάσεως καὶ. φύσεως τοῦ πάµνοντοςς, ἐπιτηδευμάτων τᾶ᾽ 
καὶ διαίτης, οἷον. εἰ τύχη καθ ὕλον μὲν τὸ σώμα τῆς 

γθόας  ὠχροτέρας γεγενημένης, ὡς ἐν ἰκτέροιο, οὐχ ἔποχω- 

ῥούσης δὲ δι ἕδρας τῆς  χολῆς, ἤ τινων ἐξανθημάτων ἐν 

ὕλῳ τῷ σώματι γεγενηµένων χολωδῶν, κατὰ µέρος δὲ δή- 
ἔεως ἐν τῇ }αστρὶ καὶ ἄσης καὶ ἁἀσιτίας καὶ δίψης ἐκπι- 

κραὐμένου τε τοῦ. στόματος ἢ κατά τι µέρος ἐρυσιπέλατος 
ἠιτριταίου πυρετοῦ κατέχοντος τὸν ἄνθρωπον ἢ τῶν καυ- 
σωδὼν τοῦ ππικροχύλου. ΄ πλεονάζευ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἅπασιν.ἡ ξανθὴ 'χολὴ καὶ διὰ τοῦτο ἐξάγειν αὐτὴν ἔπιχει- 

ρήσομεν ἐκείνοις τοῖς φαρμάκοις, ὕσα ὃ᾽ αὐιὴν τὴν ἐνέρ- 

γλιαν ὀνομάζουσυ χολαγωγά" καὶ τοῦτ ἔστυ τὸ ὑφ '/ππο- 

κράτους εἰρήημένον" ἠν' μὲν οἷα δεῖ καθαίἰρέσθαι καθαί- 

ρωνταν, ξυμφέρες τε καὶ εὐφόρως φέρουσι. τὸ γὰρ οἷα δεῖ 
τὸ πλεονάξον ἐστὶ τῶν λυπούντων δηλονότυ κατὰ ποιότητὰ 

ζὸν κάµνονια, (367) διὰ τοῦτ οὖν συμφέρειν φησὶ τὰς 

(απ εκ οοἱοτο Ῥυαείογ Ἠαϊίπταπι ἴοίο ὄ6οΓΡοΥΕ αβραδεμίς, 

μπα) οἴἵαια εκ [Υπιρίοπια[ϊς οἵ πιοτρίδ, απηϊ εἰίαπι {εΠΠρε- 

βαΐε, τορίοµς, αεἰαίε, οαε]Ι Παίας, αερτοίαπ(1 παίατας ν]- 

ἰαο Ἰπῃπαίῖ αἱ ν]οία,  Ὀι ΠΠ εχεπιρ]ῖ ρναϊ]α Πανας ἰοῖο 

οοχΡογε οοἱος {αοίας 4ρρατεαῖ, τί ἴπ ααγ]ριπίρας, εἰ Ρρες 

[εάεια. Ὀ1116 πο. οκοεγπαίατ ααί Εἱ]]ο[α απαεάαπι εχαπἰμθ-- 

πηαία Ῥεσ ἰοίαπι οογρας εγαρορίηί; ρατομ]αἶπα απεπι 

γεπ!τ]οι]ὰ πιογ[ας εἰ οἱρῖ [αβίάίαπι 1π αρρειεη[ῖα αἀ [πει π 

ἤμς, [ ουἵδ αΠΙΑΤΟΥ απ β αἰί(πα Ίπ' ρανίε οὐτρονῖ5 Πί 

ϱγγΠρε]ας απί (ογίίαπα Γευγῖς Ποπ ή επι οβ[άεαί αιί αγάεπθ 

εν [αεν]ιεπία Ρε Γεργῖς, 4 παπα σα[απα αἰπαγα επί νοςί- 

(απῖς απ Ἠῇδ 1π οπιΗ θά Πάνα Ῥ]]]5 αΡαηααί, αἴαιε 1- 

οπου. 1ρ[απα εἀαοεγο οοπαΡίπαιιτ΄ 11118 πιεβΙοαπιεη(ῖς ᾳὐαε αἳ 

ε[Γεοίῖθ οἱιοίαροσα, Ίιοο 6βι Ῥΐθιπι ἀιισοηίία Που απ, 

Αίᾳαε Ἱ]]ιά εβΠι αοά αἩ Ηἱρροογαίε ἀῑσεραίατ: ᾖ[ φμα[ία 

οροττεῖ ριγδατί ριγβεπεµή, οοπΓεγὲ [αοἰ[εφμε [εγωπι. Νᾶπι 

Ἱ]]ιά φμαἰία ορονιει, Ἠππιογαπ ν{ἀε]ίοεί Ίαα φια]ίαία 

δερτοίαμίευι Ἰπ{εαπίῖαπι αὐαπάαπῆαπα Πρηϊβοαϊί, Έα το 
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Εὰ. Όλωνι. ΥΧ. [19.1 Εα. Βαῇ. Ύ. (201) 
τοιαύτας κένωώσειο. αλλ ἐπεὶ πάντες οἳ τεχνικοὶ σιῤχασμσί 
κατὰ τὰς πράξεις έστιν ὅτε καὶ διαμαρτάνουσιν, αἱ γὰρ 
ὁμιοιότητες, ὡς αὐτὸς εἶπεν, οὐ μιόνον τοῖς ἐπυτυχοῦσιν, ἀλλα 

καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἑατροῖς Φέρουσιν απάτην, ἕτερον ἡμᾶς 
7νώριομα ταῖς αγαθαῖς κένωσεσιν ἐδευγμένον ἐδίδάξε, τὴν 
ευφορίαν, ἵνα καν τούτῳ θαρῥώμεν, ὀρθώς ποιούµενοι τὴν 
κένωσιν. ὕπερ οὖν ἐπὶ τῆς ξανθῆς χολῆς ὡς ἐπὶ παραδεί- 
γματος εἴρηκα, τοῦτὸ µοι καὶ ἐπὶ τῆς µελαίνης νόει. καὶ 
/ὰρ καπὶ ταύτης ἡ μὲν καθ ὅλον τὸ σῶμα χρόα πρὸς 
τὸ 'μελάντερον Ἱτρέπεται, τά τὲ ἐξανθήματα µέλανα διὼ 
τὴν τῆς µελαίνης Ίίνεται χρύαν. ὕσα δὲ πάθη διὼ τὴν 
πλεονεξίαν αὐτῆς }ίγνεται, Φφανερώς ἐνδείκνυται τὸ πλῆθος 

τοῦ χυμοῦ, καθάπερ ἐλέφας τε καὶ καρκίνος. παὶ μὴν καὶ ἡᾗ 

τεταρταία περίοδος ἐπὶ τῷ μελαγχολικῷ γίγνετοι χυμῷ καὶ 

σπλήν μέγας καὶ κιρσοὶ μἐλαινόμένοι τῆς αὐτῆς ταύτης 

ἔγγονα πάθη, καθάπερ γε καὶ ἡ μελαγχολία καλουμένη καὶ 

πᾶσα παραφορὰ διανοίας, ὀργίλή, Θρασεῖα, Θηριώδης' {π- 

Ρτοζεοίο Ἠιι{ησπιοᾶί γαομᾶ!ίοπες οοΠ[ογγε Ῥτοπιποϊαί, ΘΒεᾷ 

αι οπίᾶπι ΟΠΊΠΕΡ [ο]]εγίε5 αἱ αγἰ][οῖο[αε οοη]εοίιτας 11 αοἰῖο- 

Ἠηἶριι εχ]ῃαπῖ εἰ {α]]απί Ππίετά σπα, Πάπες οηῖπι, τί 

µρ[ε Ρτο[ονί, ἨοἨ [οἰήπι ν]ραγίρας, [εὰά οἴἶαπι Ρργαε[απ{ῖ- 

Ῥις πιεά[οῖς 6ΙΤοΥεΠ Ἰηνε]απῖς αἰθτΙΠΙ πο ἀοουμί Ἱπάῖ- 

οἶτιπα Ῥοπ19 ναομπίϊομίῖθας οοΏ οἱ 8 εαρ]οτίαπα [ει Γεγεπςἱ 

{αοϊλιαίεσα, τω Ἠα]ας Πάποῖα 1Π ναοειαΙοΠεΙη τεςίθ ΠΊο- 

Ἠεπάα [εοιτί Επι. ΘΟποά Ισίατ 4ε Πανα ΡΙ]ε εχεπιρ]ϊ 

ϱγαίῖα ἀῑπῖ, Ίου οἱ ἀ4θ αἶτα ππεοπῃ ΙΠίε]ήρο. Εἰεπίπι εί 

11 Ἠαο ἰοίῖαδ οογροχίθ οοἱοτ ΊῃΠ ΠΙΡΓΙΟΓΕΠΙ Πιμίαἰαχ αἱ αίταο 

Ραα]αε αἰτα Ῥἱ6 οοἱογε εΠ]οτε[ομπί, Οπίσπηφας εἰϊαπη 

πιοτΏΙ οἨ ε]ας γεάιηάαηίῖαπι οΡοΓΙ πιαπΙ{εβο Ἠυπιογῖδ οο- 

Ρίαπι αΙπάϊσαπε, απεπιαάπιοάμπα εἱερ]α εἰ οαηςσεγ. Όιπῃ 

εἰίαπι οματίαῃα Ρρεγ]οάις εκ ἨΙππογο πιε]αηο]μο]ίοο 6εΠθ- 

ταίμτ,. επ αΠοσιις πιθρπας εἰ νατῖεεν π]ρτε[οθηίες ο{-- 

{εοίας [απί ε]αδάεπι Πιπιογῖ ΡΓΟΡΕΡΙΠΕδ, απεπηαάπιος αΠα 

εἴ ᾳπαε πιε]απεμο]ία νοσαίιν εἲ οπιπῖς ἀεβρίεπίϊα πιεης, 

Ἱχαοαηθία ἰεπιετατία εἰ Ίετα. ΄ ἩΙρροοίαίεν γεχο εἰ εκ 

ε το 
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Εὰ. Όµασε. ΙΧ. [125. 454.] «Εὰ. ΒαΓ[. Υ. (2079) 
ποκράτης δὲ κάκ τῶν καταμηνίων ἐτεκμαίρετο τὸν πλεονᾶ-- 

ζοντα χυμό». ταῖς ρωναεξὶ καὶ έγθοεσας αὐτῷ τα γνωρί- 

σµατα κατὼ τὸ πρότερον τῶν γυναικείων. ἐκ τούτων μὲν 

οὖν ὅτι. πλεονάζει µέλαινα. διαγινώσκειν χρὴ. καὶ τούτους 
ἐχοντά σε τοὺς σκοποὺς ἐπὶ τὴν κένωσιν αὐτῆς ἐέναι, [4194] 

δεύτερον. δὲ κατ αὐτὴν, τὴν κένωσιν σκοπὸν ἔχειν τὴν εὐ- 

φορίαν. ὅσα δὲ ἐπὶ τῆς µελαίνης χολῆς καὶ ὠχρᾶς εἴρη-- 

ται, ταῦτα καὶ ἐπὶ τοῦ φλέγματός µου νόει, ὄγκους οίδη- 

µατώδεις, ἐξανδήματά τε καὶ σύμπαν τοῦ σώµοτος τὸ 

χρώμα κατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ χυμοῦ καὶ τῶν πυρετών τοὺς 

ἀμφημερινοὺς καὶ τῆς διανοίας αργίας καὶ νωθρότητας, ἔτυ 

τε καταφορὼς ὑπνώδεις καὶ . βάρη. τῆς. κεφαλῆς ὀξυρεγμίας 

τέ τινα, ὅταν ἐν τῇ γασιρὶ πλεονάρη τα τοιαῦτα», πρὀτρέ- 

Ίνηται διδόναι φώρμακον. ἐκκαθαῖρον. τὸ φλέγμα. γένομένης 
ὃ᾽ ἤδη τῆς καθαρσέως 4ἡ ευφορία. ἐπιμαριυρήσευ τῇ τε 

διαγνώσει καὶ τῇ ὃν ἐκείνην τολμηθείση κξνώσει πρὸς τδ 

τὴν διάγνωσιν καὶ ἐλπίδα τῆς κενώσεως. έχεις ἄν τι συνιξ- 

λοῦσάν οὐχ ἠλικίαν µόνην 1) φύσιν τοῦ κάμνοντος, ἀλλὰ καὶ 

πιει [ταῖς τεάαπάαπίεπι 1π παα]]θγίθιις ἨΠΠιογεπι οοµ]εοία- 

ῥαῖ, ο] τε σπα αἩῦ εο [οπΠρία [απ ργῖπιο Ιρτο 49 

ΠΠΟΓΡΙ5 Πππι]ετάτῃ. Ἐκ 5 Ιστ. αίγαπι Ῥϊ]οπι τεάιπάατθ 

ερῖ ἀϊρπο[οεπάαπι α[ι, αἴηιε Ἠ5 αἀάιοίο ΙπάΙοβΠΙοΠΙΡ118 

864 ο] ναοιαἰΙοηθιῃ αοοεἀεπάιτα. ΄ Ρο[ιενίαδ απἱοπ Ἱρία 

ἀωταιέε ναοιαίΙοΠε, [εουπάα Γαπιείχ ΙΠάἱοβίΙο αἨ α6ΡΓΟ- 

αηῖί5 εωρ]οτία.  Όιαθομπαια 4ε αἴγα Ρίιε εί ανα ἀῑεία 

Γαπί, ἐα πηϊμί ἆά ρμϊία ᾳάοφ1θς 1Π{ε[]ή66, απιογες οεἆο-- 

ΙΙΦΙΟ{Ο8 “6ΓΙΡΙΙΟΠΟ6Β, ΙοΙ115 οοΓροΣῖ5 οοΙοςεΠι το Ἠμπιοχῖ 

Ίάεα; αἆ Ἠαεο Γεργες αποἰΙάϊαπαδ, ππεηἰῖς ρἱστϊίαπα, Ιογ- 

Ῥογ68 «ϱἰΙαΠΙΠΙΙΠ1 οαἱαρ]ογας, οαρΙ[ῖ ρταν][αἰεδ εἰ ᾳποδάαπι 

ταοίιμ5 αοἰάο5 απ 1π γεηίγαο Ἠα]αδηιος γεύηάαἲ Ρἰία, 

Παεο επΙπι [μαάευῖ πιε(ιοαππεπ απ ἀατὶ ΡΗ]εσπιαβοριση. ο) απι 

νεΤΟ Ῥεγασεία Ῥριυγραίίοπε εαρ]οτῖα πι ἀἱρηοίίουεπι ἔτι 

εαπ ο μπι 1115 σταῖῖα απ[ας ε[ι ἠπο]γί νασιαΙοΠεΠι αἰίθ-- 

Παρίίμχ, . Αά ἀἰδποίϊοπεπι γὙεχο εἲ ναοια]οηπῖ Παιοίαπα 

Ἰαρες εἰῖαπι οοπ{εγεηίοπα αλαιίά πρι [οἱ αεἰαίεπῃ νε] 

ηάίυταπα αεστοίαπ{ῖδ, γεταπι εἴῑαπι απΠῖ {επιρε[αίεπι οἱ 

! 
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Εὰ. Οµατι. ΙΧ. Γ194.] ο Κάι Βου, . (007,2 
τὴν ὥραν τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν καταστασεν, ἐἔτὲ δὲ 

’ . ή .” 

καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν προγεγενημένην δίαιταν, ἅμα τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν ἐπιτηδεύμασιν. ἔμαθεο γὰρ ὡς καὶ τούτων 
« η .) 3 Δ ’ ᾿ 3 1 .] Ν Ἡ 8 απάντων τα μὲν 10 φλέγμα, τα δὲ τὴν ξανθην, τὰ δὲ τὴν 

3 ’ ΄ - ”, ΄ 

µέλαιναν αὐξάνξι χολὴν. ταῦτα μὲν, ὡς εἴρηται, πάντα 

σκοποὺὶ τοῦ προσαγὲιν τὸ καθαρτικὸν τοῦ λυποῦντος χυμοῦ. 
φάρμακον. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ πενώσει σκοπος έσται ἕτερος, 
ἤτοι μαρτυρῶν ἡμῖν ὅτε καλώς διέγνωµεν ἡἢ διελέγχων τὸ 

σφάλμα μαριυρῶν τῇ μὲν εὐφορία, διελέγχων δὲ τῇ δυ- 
δω - ο ΔΝ ’ , ῤ . η 

σφορίᾳ" τῶν μὲν γαρ λυπούνεων κενουµένων εὐφορήσουσιν 
’ 3 ” , - Δ - 

οἱ κάώμνοντὲές. ει δὲ ἕτερόν τὸ κενοῖτο καὶ μὴ τὸ λυποῦν 
/- ΄ 3 ’ - -- Ε ῃ ει ΑΦ 

εἴη κενούμενον, ἄναγκη πᾶσα δυσφορεῖν αὐτούς. ὅπερ 'οὖν, 
« 3, 3 3 - . [ 3 προς σος) .. ε .. 

ὡς ἔφην ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου, δι ἑνὸς ἐδίδαξεν ἀφορισμοῦ 

λέγων οὕτω καὶ κἐνξαγγε΄η ἣν μὲν οἵη δεῖ γίγνεσθαι γίγνη- 

ται, ξυμφέρει τὲ καὶ εὐφύρως φέρουσε" τοῦτο νῦν ἐνταῦθα 

δίχα τεμὼν ἐν ταῖς φαρµακείαιο, διὰ μὲν τοῦ προτέρου 
λόγου τίνες εἰσὶν αἳ ξυμφέρουσαυ κενώσεις διδάσκει, διὰ 

” -, α ϱ’ - -’ Π 

δὲ τοῦ µετ αυτὸν ὅτι ταῖς τοιαύταις ἔπεταυ γνώρισμα βέ- 

Ῥγπε[οεπίεπι οδε]ῖ Παΐππι, Ῥγαείεγεα οἳ τορίοπεπι αἱ νυ]οίαπα 

απἰεσεἀεπίεπι, ππα ΟΠΠΙ αἱ ν]ίας 1Π[ΗΠΠ{15. Επί ᾱἷ- 

ἀῑοϊ[ια εκ 116 οπιπίρις αἰῖα ρΗμίαπι, αἰία Παναπι Ρί]επι, 

π]]α αἰγαπ 448Ιςεγτθ. Ἠαεο ο π]άεπι οπιπία, τι ἀῑσίαπι εβ, 

Γοορῖ [απί πιεάΙεαπιεπ{ῖ εχμΙρεπάΙ, αιοά απ[ε[ίαπ15, Ἱα- 

πιογος Ρήτραίγίοεπι {[αοιι[ίαίεπι [οτιαίας, αι νεὶ πο µα- 

ΠΙΟΤΕΠΙ ΡΤΟΡε «ἀἱρπονί[ῖε πολ βρπ]βοεί, νε] ηὶ 6ΓΓΟΣΘΠΙ 

εοατριαί.  Μδὶρη]ῃσαί οπίάεπι εαρ]οτία, εοαγριί νετο 

ἀγ[ρ]ιοτῖα, απ { ἹπΓεβαπίες Ἠπππογες ναοιεπίαγ, {αοῖ]ε 

{εγεηί αερτοίαπίεςδ; {ἱ απϊὰ Υεγο α]ιιὰ εἰ ποη αιιοά πιο]ε- 

Βιαπα ε[ῖ ναεπείΙς, «ο5δ ΟπΙΠΙΠοΟ ρτανίίεγ πιο]ε[ίεφίιε {ετγε 

πεσε[ε εΠ. ΘΟτποά Ιδίν, αξ ἀῑεεραπι Ἱρί 1Π1Π1ο, οοπι-- 

Ῥ]εχις πο αρμονγΙ[αιο 5 νετρῖ οβειά]: [ο εἰ να[ογμπι 

ἀερίειιο ταἰίς [αε, Φιαίεπι ᾖ[ιειὶ ορογίει εξ εοπΓετὲ εἰ [α- 

εἴιε [ετάπι. 1ά παπα ος Ίοεο ἆθ ριχρα[ἰοηῖραθ ασεῖθ 1π. 

ἀπας Γεοιὲ οτα]οπῖδ ραγίεδ, ϱπατάπα Ῥτίογς απαεμαπα Ππί 

ᾳπαο οοη/{εταπί ναοιιαίῖοπες, Ῥο[ετίογτθ απο ε]αςπιοάί ἑνα- 

οπαίῖοπο5 οθεγίυπα ἀΠπάϊοίαπι οοποϊεία; επρ]οσία ἀοουῖῖ. 



“669 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
ξά. Οἶνασε, ΓΧ. [194. 135. Ἐά. Ῥα[. γ. (267.) 
βαιον ἡ εὐφορία. παραδείγµατα δ᾽ αὐτὸς εἴρηκε τῶν αὐ- 
τοµάτως γιγνοµένων πξνώσεων ἐπ ἀγαδῷ, πάμπολλα μὲν 

ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημίων, ὀλίγα δὲ καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο τὸ 

βιβλίον τὸ τῶν ἀφορισμῶν, ὁποῖα καὶ ταῦτά ἐστιν, ὑπὸ 
ὕδρωπος ἐχομένῳ κατὼ τὰς φλέβας εἰς τὴν κοιλίαν ὕδατος 
ῥυέντος λύσις. ὀφθαλμιώντα ὑπὸ διαῤῥοίας ληφ0ῆναι ἀγα- 
Θόν. οἷσι χολώδεα διαχωρήματα κωφώσιος γενομένης παύὲ- 
ται. καὶ ὁκόσοισε κώφωσις, χολωδέων γινοµένων παύξεαο. 

7" 
[196] "ν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, συμφέρευ 

τὲ καὶ εὐφόρως φέρουσι. τὸ ὃ᾽ ἐναντία δυσχερῶς. 

ΣΙροεξήγηµαυ τοῦτον ἐν τῇ κατὰ τὸν προγεγραμµένον 

ἀφορισμὸν ἐξηγήσει, γεγραμμένον κἀν τοῖς ἀνωτέρω τοῦ βι- 

βλίου κατὰ τὴν αὐτὴν λέξιν, ὅθεν ἔνιοι καὶ πὲριαἰρουσιν 

αὐτὸν ἐντεῦθεν. 

Ῥοττο ναςιιαΙΙοΠΙΠΙ Ῥεπο ἃσο {ε]οῖίεν Γροπίο παίυταο Γαοία- 

τηπι εχεπρ]α ρτοιιηῖ αρίε, ρενπια]ία ϱπἶάθπι Ἱπ ερίἀο- 

ΠΙΙΟΥΙΠΙ Πχ, ῬΡαϊιρα Ὑετο Ἠοο Τρίο αρλοτι[ππογαπι Ἠργο, 

ᾳμα]ῖα εἰ Ίιαρο [μηί, «ΤἨγάτορε ἰαδοταπῖὶ αφµα ῥρετ νεπας 

ἵπ νεπίγεπι []μεηπίε, Πιοτδὶ /οἰωίο.  Ορλιαἰπιία ἰαδογαι-- 

ἴεπι ἀἴαγγ]οεα εογγὶρὶ δοπισπ. Ομίδις δι[ίο[αε [πε ἆε- 

/εεείοπες [μγάϊίαιε [μρεγρεπίεπίε, οε[]απες; εἰ ομίδις [ιγὰἱ- 

ἴας, ὀἰίο[ις ἀε]εοίοπίδις [μοεάεπείδις, εε[]αι. 

1. 

δὲ ομα]ία ριμγραγὶ οροτιεῖ ριτρεπὶμή, εἲ ΕοΠΓεγὶ εἰ ρίαεῖᾶε 

Γετιες οΟΠΙΤα ρεγο πιοἰε[οα. 

Ηαπο αρ]ιογίηαπα 1π ργαεσεάεπ[ῖ αρμοτί[αϊ οχρἰαπα- 

Ποιο Ρρτία5 εχρ]οανίπιας, 1 Γαρεγίονί δεί ρατίο 1δάσπι 

νοτρῖ [οτἱρίαα, «α8τ6 ποππυ]ά 6μπα εΧ Ἰοο οσο Γι[- 

τα 1ετυηῖ, 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 47ΤΟΊΣ ΙΠΟΜΝΗΜΑαΊΗ4. {ϱ609 

“Εά, Οµατι, ΙΧ. [155. ] : Εὰά. Βα[. Ῥ. (267.) 

Φαρμακεύειν θΘέρεος μὲν τὰς ἄνω μᾶλλον, χειμῶνος δὲ τὰς 
κάτω. 

1Γροὐπακοῦσαι χρὴ δηλονότι κοιλίας. εἰκότως δὲ 9έ- 

ρους μὲν ἄνω καθαίρε. καὶ γὰρ ὁ πλεονάξων τηνικαῦτα 
χυμὸς ἡ ἕανθὴ χολὴ καὶ ὕλως ἡ φύσις ἅπασα τοῦ ζώου, 

διὰ τὴν πἐριέχουσαν θέρμασίαν ἄνω κινεῖται μᾶλλον. ἀκτέον 

δέ ἐστιν ἕκαστον τῶν περιτιῶν ᾗ ῥέπει διὰ τῶν συµφε- 
θόντων, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ περὶ χυμῶν ἔγραψε. προσέθηκὲ 
δὲ τῷ κατὼ τὸν ἀφορισμὸν λόγῳ μᾶλλον. καὶ οὐχ ἁπλῶς 
εἶπε φαρμακεύειν θέρεος τὰς ἄνω, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω, 
καὶ γὰρ εἰ μὴ πολλάκις, ἀλλὰ σπανίως γοῦν ποτε θέρους 
ὥρᾳ φλεγματικὸς ὤφθη τινὶ πλεονάζων χυμὸς, ὥσπερ ἐνίοτε 

τῆς ὠχρᾶς χολῆς χειμώνος, 

ΙΥ. 

«4ε[αιε φμίάεπι [μρεγίοτες υεπίγες ἰἰδεταίϊιμς, Πίεπιε υεΤΟ 

ἴπ[εγίογες ππεάἰσαπιεπιῖς ρμγραπάἰ [ως 

γεηίγες πΙπήτγαπα Γ[αραιάϊεπαϊ [απί. ΔΑ τεοῖε αεβαίε 

Ρατραί [Ἡρεγπε: εἰεπῖπι αμ {απο ἰ{επιρογῖς Ἠωπιου τεάη-- 

οαί, ΡΙ11 ε[Π Πανα εἰ υπῖνεγία ΟΠΙΠΙΠΟ ἀπ]πια[] παίυγα 

Ῥτορίεγ αξγῖδ απηὈ]επ!ῖ οαἱοτοπα πιαρῖ ΓΗγ[άπι Ππιονείτ, 

Φαρεγνοσαπείπι ᾳποάφπε 8ο τεἀμπάαης 4Ἡο γνετρῖῖ, 1 ρετ 

Ίουα Ιάοπεα ἀποεπάαπα εΠ, «ααεπιαἀπιοάαπι 1ρία 1π 1ρτο 

4ε Ἰάπιογίρας Γοπῖρβ!. Αά]εοῖι Ἠμῖο αρ]ιογ]{πῖ Γεπίεπίῖας 

αἀγετρίωπι πιαρις [ει Πρετα]]ᾳδ, πεφιε” αρ[ο]αίο Ἰοᾳαιίης 

εἴι. «4ε[αιε [μρετίογες νειγες, Ἠϊεπιε υνεγο ἱπ]εγίογες ριτ-- 

βαπᾶάος ε[]ε. Ἐιεπῖπι εἰ ποη [αερθ, Τ4ΥΟ ἵαπιεη αε[ια[]ς 

ἱεπιροτε ΠΟΠΠΙΠ(αΠΑ ραἱίο[ας Ἠπιος ἵπ φµοάᾶπι υι[α5 

εἴι αὐιπάατο, οααεπιαἁπιοάμπα Ἠπεπιο αΙᾳμαπάο ανα Ἠ1]]9. 



064 ο ΤΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
. 

Τά. Οµαπτι ΤΧε [105. 136.] ἡ νε Σά, Βα[. Υ. (0967.) 
δ, 

'Υπὸ κύνα καὶ πρὸ κυνὸς ἐργώδεες αἳ φαρμακεῖαυ, 

6 τ] 

[196] ᾿ἈἘκπεπυρωμένη τε γὼρ ἡμῶν ἡ φύσις οὖσα 
” 3 Ν .ω ” ./ 

τηνικαῦτα τὴν ἀπὸ τῶν καθαρκτικῶν οὐκ οἴσει δριμύτητα, 

διὸ καὶ πυρέττουσι πολλοὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καθαρ-- 
Θέντων, ασθενής τὲ οὖσα ἡ δύναμις διὰ τὸ καῖμα πρυσ- 

καταλυθήσεται τῇ καθάρσει. καὶ μµέντου καὶ ἡ καθ ή ῇ ρσευ. μ ᾗ καθαρσις 
ο ιά Δ 3 ’ - σε 

αυτ γένγσεταυ µοχῦηρα, ανγτισπωσης τῷ καθαρτικῷ φαρ-- 
’ - ” 3 

µάκῳ τῆς τοῦ πἐριέχοντος αλέας πρὸς τοὐκτὸς τοὺς χυ- 
΄ Ν ιο 2 

µουο. ὥσπερ γὰρ τὰ Όερμὰ λουτρὰ ταῖς καθάρσεσιν ἄντι- 
΄ ιο 

πράττειν πέφυκεν, οὕτω καὶ ἡ κατὰ τὸ Βέρος Θερμασία, 
/ Ἶ ϱ κε ω 

καὶ μάλισθ ὅταν ᾖ σφοδρότερον ἑαυτοῦ, 

στ. 
Φοὺς ἐσχνοὺς καὶ εὐεμέας ἄνω φαρμακεύειν, ὑποστελλομέ- 

νους χειμώνα. 

γ, : 

δι οα]ε δἳ απίε «απεπι Ἰπο]ίε[ίαε [μπε μετ πιεάἰεαιπεπία ή |. 

Ῥιτβαἰἰοπιέδ. 

Εἰοεηπίπα πο[ῖτα παίυτα Ίμπο [επιρογῖ αεβ]νίο ἀεῄασταπς 

αγάοχῖρας Ῥυγραπ[απα απεάΙοαπιεΠίοτΙπι 4ΟτΙΠΙΟΠΙαΠΙ Ππη-- 

ηῖπηο πιεί:  απαρτορίεγ Ρ]ετίᾳιιθ Ίιοο ἴεπιροτο ῥγΡ8[1 

Τερτϊο]ίαπῖ: οἱ ντε οὗ αεβιαπι Ἱπρεοι]]αο Ῥυτρα[ἱοπίβας 

χηαρῖς ἀΙ[Πο]νεπίαν, ΟυαΙπ αἱ ριγραίίο Τρία ργανα Πεί, τε- 
νε]]επίο {ογας ἨΙιπιοτος απηρίεΠ{]5 οαἱογο. Όιεπιαάιποάιαπι 

επῖπι {Πεγπηαο οοπίγατ]ο5 ριγρα[Ιοπίραθ. ε[ασίις Ρργοάμοεγθ 

οοη/[πενοεγαΠῖ, Πο εἰ αε[ας οαἱος, αο Ῥτας[εσίᾶπι ααπι 

Γε Τρίο νεµειπεπίῖος εκ ΗΙεγ]{. 

ΥΙ. 
6γαεῖ]ες εἰ αἆ νοπιεπᾶάμπι ᾖαεῖιες Ῥετ [μμεγίογα ππεάίσα- 

ππεκίο ριμγδαπαἰ [μπε ἀεπιρια Πῖεπιε. 



' 
ζ4Ι Γ44ΗΝΟΥΣ ΕΙΣ ττΟοτΣ ΤΠΟΙΜΝΗΠΜΑΤΑ, 0θ5 

Εὰ. Οµοχί, ΙΧ. [126.] Ἐὰ, Ρα{. Ύ. (507.) 
ὦ 1Ιροσύεἴναι. κανταῦθα χρὴ τὸ μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρη- 
µένον τὸ μᾶλλον, ὡς τὸ πολὺ γὼρ οἱ ἐσχνοὶ χολώδεις εἰσίν. 
ἐὰν οὖν αὐτοῖς ὑπάρχῃ καὶ εὐεμέσιν εἶναι, φαρμακευτέον 

ἄνω, πλὴν εἰ μὴ χειμὼν ἐναντιῴτο. προειρήκει γὼρ ὡς 

Φέρους μὲν μᾶλλον τὰς ἄνω, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω φαρ- 

µακευτέον ἐστι. 

ἀρό 

Τοὺς δὲ δυσεµέας καὶ µέσας εὐσάρκους κάτω, ὑποστελλομέ- 
νους θΘέρος. 

3 ή 3, 3 ) ” 

Εὲ μὲν εὐεμῆς τὲ είη καὶ ἐσχνὸς, ἄνω φαρμακείξιν αὐτὸν, 

πλὴν εἰ μὴ χειμων εἴη, τουτέστι καὶ θέρους καὶ φθινοπώρου 
στ .] ” ΄ 2, ΄ 

καὶ µρος. ἣν δὲ δυσεμὴς εἴη καὶ µέσος εὔσαρκος, κάτω 

Φαρμακευτέον, ἐὰν ἐπείγῃ μόνον τοῦ θέρους φυλαττύμενον. 
3 ./ 3 “” 3 ’ 

ἐν αλλη ὃ ὧρᾳ οὐ φυλακτέον. 

Ἠϊο εἰἴϊαπι αἀάεπάιπι αποᾷά ραπ]ο απίε ἀῑείαπι ε[ αἆ-- 

τετρῖαπα πιασίς Ίνα Ῥ]εγιππ(αε σταςσῖ]ες ΡΙΠοί [μπί, 

5 ἀρίίωτ 1ρῇ5 αοοε[Πεί τί µΠί αἆ σοπιεπάπι {αοῖ]θθ, ρεγ 

Γαρετίοτα ρυγραπαϊ [απέ, πΙβ γεο]απιεί Ἠϊεπι, Βήργα Παπι-- 

ᾳπε Ρτοπιποϊαν]!: αε[αίιε [μρεγίογες πιαρις, Ίίεπιε αιίετα 

ἴπ[εγίογες νεπίγες ριγβαπάος ε[]ε. 

ΤΙ. 

4 φοπιίτωπα αἰ[[ιεῖ]ες ει πιεάἰοεγῖιεν εατπο[ος ψεγ ἴπ[εγίογα 

Ῥιμγβατε οΡογίεῖ, υἶίαίια αε[ίαις, 

ΒΙ απἶάεπι αἆ νοπεπάμπα Γαοῖ]ῖ εί ρποῖ]ϊ ΠΕ, 1Ρ[8 

Ῥετ {πρεγίογα Ῥηχραπάς εί, η Ἠἶεπι εχἰΙ[εγῖῖ, ος εῇ 

αε[αία, αΠΙΙΠΙΠΟ εἲ Ὑεγε, 9 Υετο αἆ νοπιεπάιπι 1Η1οῖ]]ς 

εἰ πιοᾷίοε οατπο[ας6 ΠΕ, Ῥετ Ιπίετίοτα Ῥυχραπάας εἴι, { 

χε υγρεαί [ο]απι οπνεπἆο αεβαίεπι, αἰῑπά νετο πι] ]μπα 

αΏΠΙ ἴεπιραδ οαγεπάαπι ε{.. 



066 1ΠΠΟΝΡΑΤΟΤΣ᾽ 4ΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Κά. Οἶατί. ΤΧ. Γ137.] Κὰ. Ρα[, . 94.) 
, η. 

[1971] (208) Αοὺς δὲ φθινώδεας ἀποστελλομένους τὰς 
ἄνω φαρμακείας. 

᾽Ἠπὶ τὰς ἄνω, φησὶ, φαρµακείας οὐδέποτ ἄξεις, εὖλα- 
βοίμενος δηλονότι τὴν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς αὐτῶν ὀργά- 

γοις ασθένειαν. ἀκουσιέον δὲ φΘινώδεις ἤτου τοὺς φθίσευ 

τῇ νόσῳ ἑαλωκότας ἢ τοὺς ἐπιτηδείως ἔχοντας πρὸς τὴν 

φὐίσιν, ὑπὲρ ὧν εἴρηκεν αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδη- 

μιῶν' καὶ μάλιστα έθνησκον οἷσιν ἔθῥεπεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ 

φθινῶδες, στενὸς δὲ τούτοις ἐστὶν ὁ θωώραξ καὶ ὁ περιεχό- 

µενος ἐν αὐτῷ πνεύµων. 

θ) 

Τοὺς δὲ μελαγχολικοὺς ἁδροτέρως τὰς κάτω, τῷ αυτῷ Άλο- 

γισμῷ τὰ ἑναντία προστιθείς. 

' ΤΠΙ. 

Ταδε[οεπεῖδιις Γιρετίογες Ρτομἰθεπᾶαε Γωπ: ρμτρατἴοιιες. 

Δά {αρεγίογςς, Ἱπαα]ξ, ῬηχσαΙοηςς ΠΠ Παπ {αρείσεπ-- 

ἴε ὀκοεγίς, γε η Ιγπα [ρίγαριίαπι Ἰπβγαπεηίογαπι 

ΠπιρεοΙ]αίεῃ. Ῥετ Ἰαρε[οεπίες απίεπι Ιπίε]]Ιρετο ρατ ε[ὶ 

νε! εο5 ααϊ ΡΙΙΜΙΠ πιογβο [οι ἴαῦα οοσγτερ!ῖ [απί, γε] ϱο5 

αι] αἲ ἴαρεπ ρτορεπάοπί Ιάοποί, ἆε ααἷρας 1ρ[ε ρτίπιο 

ερἰἀεπιογιπα [οηἱΡΙΙ: πιακίπιεφμε Ἱππογιεύαπειγ φίδι Ἠα-- 

ἔμγα αἆ ἴαθεπι ργορεπάεῦαι. ἨΗὶ απίεπα ]ογακ ε[ απΏρα- 

Βι9 εἰ απὶ Ίπ ϱο ΡΙΙΠΟ οοΠΙΙπείαγ, 

ΙΧ. 

ΠΜεἰαπε]ο][ίοί ἰδεγα]ίιως ρετ ἱπ[εγίογα ρμγραάί ᾗιωῖ, οοη- 

εγαγῖῖς εαάεπι αἰϊιοσϊπαἰτοιιε αρρο[ιεἱς. 
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Εὰ. ματι. ΙΧ. [137. 198.] Εὰ. Ῥα[, Ῥ. (268.) 
Φαρμακεύειν τας κοιλίας δηλονότε τὰς κάτω τῶν μὲ- 

λαγχολικών ἁδροτέρως χρή. ἁἀδροτέρως δὲ εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ 
σφοδρῶς. ὅτι δὲ κάτω ῥέπει ὁ χυμὸς οὗτος, ἐἰκότως αὐτὸν 
ἐκκενοῦν διὰ τῆς κάτω κελεύει γαστρὸς, ὥσπερ τὴν ξανὺὴν 
χολὴν διὼ τῆς ἄνω, κοῦφον ὄντα χυμὸν ἐπιπολάζοντά τὲ 

συνεχώς αὐτόματον. ἐν ἀμφοτέροις μὲν οὖν κοινὸν τὸ ἄγειν 
3} ῥέπειν διὼ τῶν ξυμφερόντων χωρίων. ἴδιον δὲ τοῦ μὲν 
ἑτέρου τῶν χυμῶν ἄνω ποιεῖσθαι τὴν κένωσιν, ὅτι ταύτῃ 

ῥέπει, τοῦ ὃ᾽ ἑτέρου κάτω, διότι καὶ οὗτος ῥέπει ταύτῃ. 

ἐναντίον οὖν τὸ ἄνω κενοῦν τῷ κάτω, ὃ καθ᾽ ἕνα γίγνεταυ 
λογισμὸν κοινὸν, διὸ καὶ προσηκόντως εἶπεν ὁ “Ιππυκράτης, 

τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὸ ἐναντία προσειθείς. 

ἐν 

[198] «Φαρμακεύειν ἐν τῇσι λίην ὀξέσιν, ἦν ὀργῷν αὐθη- 

µερόν' χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι τοιουτέοεσι κακόν. 

Ῥμχσαγο νεπίτες ΠΙΠΙΙΓΗΠΙ ΙΠΓΕΓΙΟΤεΕς πιε]απο]ο]Ιοοταπα 

ἩΡετα]]ας ορογίεί. Πμήρεγα]Ίας αμ{επι ἀῑκΙῖ Ρργο νεµεπιεπίεγ. 

Οιῖα νετο ἀθοτίαπι Γεπάι Ἠϊο Ἠπμπποῦ, πετῖῖο 1ρ[ιπι ρον 

γεηίτεπι 1ΠΓετΙογεπα ναςιατὶ Ἰαρεί, Που Παναπι Ῥϊ]επι ρες 

Γαρεγίοχεπι, αααπι ]εηῖς που Πί εἰ α[ιάαο [ροπίε 1ή 

Γαπιπια Παϊιεί,  Ὀιτίακαια Ἰρίαν οΟΠΙΠΙΠΠΕ ε[ί ἀαποὶ 4ο 

νετραηί ρε Ίοσα οοπγεπ]επίία, Εγορτῖαπι αὐῖεπῃ αἰἴεγῖαδ 

αωἱάεπα Ἠήπιοι] ρες Γαρεγίοτα [ια νασιμαϊῖοπεπι πηονετε, 

αυοά εο γειραῖ, αἰἰεγῖαδ Υετο Ρεν Ἰη[ετίογα, αιιοὰ εἰ εο 

1ρίε ἀεο[πεί, ἸΤίαφαε Ύάαε ρε; [αρετίογα Πί ενασμα!Ιο 

ναειια[οπῖ Ῥεν Ιη{εγίογτα ἀποίαε οοπἰχατία εἴῖ, Ὀιταφιε 

Ψετο [εοππάμπι ΠΠᾶΠΙ ΟΟΙΙΠΙΙΠΕΠΙ γαΠοοΙΠαΙΙοπεπι οοΠ{τπ-- 

ο. Όπαγε ἀεοεηῖεγ Ηιρροοταίες ρτοπιυποϊανΊῖ: εοπἰγαγιϊς 

εαάεπι Γαϊϊοεἰπαίιίοπε αρρο[ιῖς. 

ὃς 

1π υαἰὰε αεμεῖς, [ (μγβεαὲ, εο ἴρ[ε ας ριμτβαπάμπα εβ: 
ἰπ (αἰιδμς επἰίπι ἱπιπιοταγί πια[μτῃ. 
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Εά, Οµατῖ, ΤΧ. [18.1 { Κα. Ραῇ, γ. (208.) 
Ἠέρηταί µοι καὶ πρόσθεν ὅτι τὴν. ὀργᾷ φωνὴν ὁ {π- 

ποκράτης ἀπὸ των ζώων μετενήνοχε τῶν ἐπειγομένων χρῆ- 

σθαι συνουσίᾳ, Φφυσικήν τινα ταύτην ἐπιθυμίων ἰσχόντων 

᾿αὐιῶν εἰς τὴν τοῦ σπέρματος ἀπόκρισιν. ἐδείχθη γὰρ ἓν 

τοῖς περὶ σπέρματος λόγοις καὶ τὸ Θῆλυ κατὰ τὰς συνου- 

σίας σπἑἐρμαϊῖνον. ὅταν οὖν ἤτοι γὲ ἐν ὕλῳ τῷ σώματυ 

παραπλησία τῇδε γένηιαι τῆς φύσεως ὁρμὴ πρὸς απόκρι- 

σιν τῶν περιτιῶν ἢ εἰ καὶ μὴ καθ᾽ ὕλον, ἀλλά γε κατὰ τὰ 

κυριώτατα µέρη, τὸ τοιοῦτον ὁ ᾿/πποκράτης ὀργᾷν ὀνομά- 
ἔειν εἴωθεν, ἀξιοῖ τὲ διὼ φαρμάκου κενοῦν αὐτίκα, πρὶν 

ἤτοι κακωθῆναι τὴν δύναμιν ἢ αὐξηθῆναι τὴν τοῦ πυρετοῦ 

Θερμασίων ἢ εἰς κύριόν τι κατάσκῆψαι μµόριον τοὺς ἅἆλω- 
µένουο κατὰ τὸ σώμα χυμους. ὅτι δὲ λίαν ὀξέα κέκληκε 

νῦν ὢ πρὀσθεν ὠνόμασε κατόξεα δηλον παντί καὶ µέντου 

καὶ ὅτι τῆς τούιων κρίσεως ὕρος ἐσεὶν ἡ ἑβδομὰς ἡ πρώτη 

λέλεκταί µου καὶ τοῦτο πρύσθεν. 

Θυρεγίας οἴἶαπα πημὶ ἀῑοίαπι ε[ι Ηἱρροσγαΐειη γοσεπι 

ἔµΥΡεγε αὐ απἰπια ρα αἆ ΙΠΙΟΓ68 ἰαηφία[Πα, α«αππι αἆ 

νεηοτὶς [άΠ1 Ἱπιρο]]απίας ἀρία παϊυτα]Ι απαἆαπι οπρ]αταίθ 

αἆ [επι]ηί5 οχογεοπεπι ἀμοία. ΌΟΠοηπ[απι εΠ οπίπι ἵπ - 

Ῥτὶς ἀο  (Ἐππίπα Γεηιίπαπι «ποιο ἵπ οσο [ειπε θπιΠ[- 

ογο. Όιαπάο Ιδίμγ νεὶ ἰοἱο οοΓροτε Πϊ]]6 µι]ο [αεί 

παίιγαε Ἱππρείας αἆ μπιογααι τεάαπάαπ απ οχογαίἴοπει, 

νεἰ { ποπ ἰοίο ΟΟΙΡΟΤΘ, αἱ οεγίε ρατήῤας ρηποῖρίρα», 

ἴα]ο οι]ά νερο (µγρεε βρη]βοατο οοπη{αανῖϊ Ηιρρουγαίςβ, 

Τίαφιιο [αίίπι πιοδἰσαιηοπίο νασιαπάαπη ε[ζο Ἰαάϊσαί, Ρυϊαδ- 

α πα. ν]γος οο]]αῦα{1) Πηπηππαπίιτααε, νε] [ευγῖς αιἱβθᾶ-- 

τμχ. νε] αἆ ααπαπι ραγίοπι ργἰποῖρεια ναρὶ 4ο εγγαηίος ῥρες 

εοτριδ ΕΗΠΙΟΝΕΦΒ ζἀεοιπιραπί. Όισοά αὐίεπι γναἰάε αομίος 

Ώιογρος Ἠάπο νοσανοτί 4ο Ρεμ ρετασμίο αρρε]]αν]ί 

Ραΐοεί οπιμῖρα». Οιίή. εἴἴαπα Πογάα 1πΙσα1οῖς [ου ΠΙ1Πα 

ΡΕΙΠ18Π1 ε[[α ΓορΙ1πια ΔΙ ιά α Πιθ Ργ]5 οοπιεπογαίαπα ε[ί, 
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Εάν Οµαυτ, ΙΧ. [ 128. 10091. Εὰι Βαῇ. . (269.) 
ο νο ία. 

Οκόσοισι στρόφοι καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν. πόνοι καὶ ὀσφύος 
 ἄλγημα μὴ λυόμενον μήτε ἐπὸ φαρµακίης µήτ ἄλλως 

ο εἰς ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρύεται. 

Οἳ μὲν στρόφοι. γίγνονται διά τὸ «ὃσξιν ἰσχυρὰν καὶ 
πγεῦμα φυσῶδες οὐκ ἔχον διέξοδον, αλλ ἓν ταῖς ἐντέρων 

ἕλιξιν ἐναπειλημμένον,. οἱ πύνοι. δὲ ὅτι ταῖς «τοιαύταις ὅια- 

Φέσεσιν ἔπονται πρὀδηλον. αλλ. ὅταν μὲν ατα τὸν ὀάφα- 

λὸν ἐρείδωσι καὶ τὴν ὀσφὺν, εἶια. μηύ ὑπὸ φαρμακείας 

μήθ᾽ ὑπὸ τῶν ἄλλων βοηθημάτων λιονται, δυσκρασία τίς 

ἐστιν ἑκτικὴ τῶν αὐτῶν μορίων, τις ὡς τα πολλα χρονί- 

ὅοντα τὸν ὑφ “/πποκράτους ὀνομαξύμενον Σιρὸν ὕδρωπα 

ἔωγαδεται. ὀνομάδεταυ ὃ ὑπὸ τῶν μετ αὐτὸν ἰαερῶν ὁ 

τοιοῦιος ὕδερος τυμπανίας, [ 199 ] ὅτι κρουὀµενον τὸ ὑὕπο- 

γάστριον αποτελεῖ όφον οἷόν περ: τὰ τύμπανα. καὶ γαρ 

οὖν μαὶ κατ ἐκεῖνα διὰ τοῦ περιτἐταμένου δέρματος ὁ αρ 

Χι 

Ομΐδις εογπείπα εἰ οἶγοα υππδἰίεμπι ἴαδοτες εἰ Ἰμπηῦογιτη 

ἀοίογ, οφμὶ πεφιε πιεάἰεαπιεπίο ρμγβαπίεν πειμε αἰίας 

Γοἰνίιμτ, πι [ιεεμπι {ιγάγορεπι [ιπιαίµή. 

Τοτπηῖπα Πιπί ἴμπι ῥρτορίες ππογ[ιπα νεπεπεπίρπι 

ἴππι Ῥτορίεν [ρίγα {αία]εη {πα εκἰ [αι ποπ Μαρεπίεπι, 

{εὰ Πεχιιο[ῖ Ππιε[ίπογαπι απ[γαοιῖρας Ἰπιοτορρίαπῃ. Οιοἆ 

νετο ἀο]οτες ἴαἱε α[Πεοίίοπες εοη{ειιαπἔας πιαπἰ{εβαπα «[ὲ, 

γετυπη απ ππι εἶνοα απιδ{[]οαΠα 4ο Ἰηπιῤος [ο Πγιανεγίηῖ, 

Ώθφιε Ρο[ίεα πιεΙοαπιεΠ[ῖ πεφο ας [οἰναπίαν βιιΧ1]119, 

απαεάαπα ε[ὶ 6ατιαι ραγῦαπω Παριαας Ππιεπιρετίεο, 4189 

ΡΙεγυηαιιο ρεγ[ενοτα!ς ευ Ἠγάγορέπη ε[λοῖί, αυ αὐ Ηρ- 

Ροεγαίε [σοι ΠομΙπααχ, οσα ἄπίει Ἠ)1ςπιούί Ἠγ- 

ἀετας α Ρρο[ενιοτίθις πιεὰῖοῖς ἰγπιραπίαν, αποά αΡάοΠνε 

ρεγου[πι ἰαΐεπι [οπίίαπι γεάάα!, αιιά]ειη εἀιπί ἰγπιραπα. 

Ειεπίπι οἱ ἵπ Ἰήο οἰγομπιίεη[απι ρε]]επι οομΙεπία5 αξιΙ Υεγ- 

Ῥεταίις, απεπιαπποάσπι απὰ 1π. 11ο πποτρὶ Ρεπετε Ρεξ πηθ- 
- . 
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Εα. Ονανε, ΤΧ. Γ129.1] το Εάι, Ῥαῇ, Ὑ. (908.) 
πλήττεται, καθάπερ ὁ ἐν τῷ βάδει τῶν τοιούτων ὑδρῶν. : 

ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ὄγκον ὁμοίόιητος ὕδρωπα καὶ. 

τοῦτον ὁ “/ππποκράτης ὠνόμασεν εὔδηλον. οὐ μὴν ἐγρόν 
γὲ καθάπερ τὴν αἀσχκίτην, ἐφ᾽ ᾧ τὸ συνειλεγμένον οὐκ ἄήρ 
ἐστι φυσώδης, αλλ ὑγρὸν ὑδατῶδες. ἔοικε δὲ µείξονος μὲν 
τῆς ψύξεως ἔκγονος ὑπάβχειν ὃ ὑδατώδης ὕδερος, ὃν ᾿ἀσκί- 

την ὀνομάζουσιν, ὅτυ καθάπερ ἐν αὐκῷ τινυ τῷ περιτο- 
νίῳ' κατακέκλεισται τὸ ἐγρὸν, ἐλάττονος ὃ᾽ ὁ τυμπανίας. 
οὐδὲ «γὰρ οὐδὲ μεταβάλλειν ἡᾗ ὑγρότης εἰς ἀέρα φυσώδη 

δύναταυ χωρὶς θερμασίας τινός. 

ιβ. | 
« ῃ , , - , ” 
Ὅκοσοισι κοιλία λειεντέριωδεις, χξιμωνος Φαρμακευειν ανω 

/ 
ΚαΧΟΝε 

ϱω - , ι Ὅιαν ἐν τάχει τῶν ἐσθιομένων ἡ διαχώρῆσις }ἰγνη- 
Ἀ 3 ’ . κ 1Ψ 

ται τοιούτὠν, οἷα κατεπόθη, λειενιερίαν ὀνομαζουσι τὸ Ψό- 

ἀἴαπι οαίεπι 1 Ρτοβιπἆο εβ Παίαδ ρετουπίαν,. Οποά αἲ- 

ἴοπι α ἰπππογϊ Ππιϊλιάϊας ΄ Ἠγάτορεπι ΗΙρροογαίε πο πι]-- 

Ἠπνοντί  πιαὐΙΓεβαια εΠ,.  Νοπ ἴαπίοα ἡαπίάαπι ἀῑκῖε, 

4 οπιαάπιοᾶααι α[οἰίεπι αΌ α[ο, Ίιου ε[ί τιιγίς, [η Παάϊπε 

αρρε[αίπας 1π 41ο πιαϊεγία οο]]εοία Παἰα]εηίας αδς πο 

ε{[ί, [εὰ Ιάππος αφποίαδ. Ὑάείας απίθπι α ΠΙΔ]ΟΓΙ [γ1σὶάῖ-- 

ἴαίε σοπεγανὶ αὐπο[ας Ἰγάτορ, Ύ επι α[οίίει αρρε]]αιῖ, 

Ύαοά ἵαπ Ρρετίοπᾶεο Ἠππιος νε]αῖ Ἱπ πίτα φποάαπι οοΠΙ]- 

Πθα[αχ, ἃ ΙΗΙΠΟΥΘ Ψεχο [γπιραπίαδ, Ὠθ(Ιο ΘΗΙΗ Παπ] ία 

Ιπ Παιαἰεπίααι ἀθγεπΙ [πο οαἱοίθ οφἰοάαπι ἴταπδωα[ατϊ 

Ροιε[ῖ. 

ΧΙ. 
Ομἱδως [μπε αἶνὶ ἰεπιεγίοαε, εος ἠϊεπιε μετ [μρετίοτα ριγ- 

δὅατε πια εΠη. 

Ου σπι οε]εγῖίεν  ᾳὖαε οοπιεάμηίας ἰα]α ἀε]ίοιαπέαν 

ᾳαα]α ἀενοταία Γαεσίπί Πεηίεγίαπα, ἰαενίίαιεπι Ππε[ ποτ, 
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Εὰ; θµαµε Τκς [1.1 ος 0) Εν Βαβ γι (008.) 
σημα. γίνεται μὲν οὖν ἐπὶ τὴ τὴς παθεκιικῆς δυνάμεως 

αθῥωστίᾳ, ταῖς δυσκρασίαις ὃ᾽ ἔπέταυ πάντων τῶν. κατὰ 

τὴν κοιλίαν ὀργάνων, τουτέστιν αὐτῆς τε τῆς γασιρὸς εἰς 

ἣν καταπἰνομὲν τὰ σιτία καὶ ιὠν ἐκ ταύτης αιτὰ διαδεχο-- 

μένων 18. καὶ παραπεμπόνιων ἐντερων. ' γίγνεται ὃ᾽ έστιν 

ὅτε λειεντερία καὶ κατά τινα ἐπιπολῆς ἕλκώσιν, ὁμοίαν ταῖς 

ἄφθαις. αἱ μὲν οὖν δυσκρασίαι ποτὲ μὲν ὡς ἂν εἴποι τις 

ἑκτικαὶ γίνονται, καλοῦσι ὃ᾽ οὕτως τὰς αὐτῆς τὴς ἕξεως 

τῶν σωµαιων βεβλαμμένης ἀποτελουμένας, ἔσείν ὕὅιε διὰ 

φλέγμα ψυχρὀν, οἷόν ἐστι μάλιστα τὸ ὀξύ". τῶν ὃ᾽ ἐπίπο- 

λῆς ἑλκώσεων αἴτιόν ἐδιι χυμὸς ὁ δριμὺς καὶ λεπτός. οὗτος 

μὲν οὖν, εἰ καὶ τῆς ἄιω φαρμακείας δεῖταε, διὼ τὸ μᾶλλον 
ἐπιπολαζειν ἢ ὑποχωρεῖν κατω τους τοιούτους χυµους, ἀλλ 

οὐκ ἐν χειμώνί γε δίδυται, καθότι καὶ πρόσδεν εἴρηται. 

ὁ δ᾽ ἕτερος ὁ φλεγματικὺς, ὅταν ῇ τοῖς ἐντέροις ἐμπεπλα-- 

σµένος, οὐδέποτε: δεῖται. τῆς ἄνω Φφορμακείας, ὅπερ ἐσεὶν 

ἐμετηρίου φαρμάκου. μόνα γὰρ ἐμεῖσθαυ πέφυκε τὰ κατὰ 

Ἠωπο ΠΙΟΥΡΗΠα ποπιπαπί, ΕΙ απῖεπη Ρτορίετ τε[εη{γ10ΙΒ 

Γαου]{αιἶς πβγανα(οια, πο οπυΠ δα Γοηῖας οπιη (τπτ αν] 

Ἱπβγαπιεπίογήπα Ἱπειηρεγίοπη, Ὠοο ε[ι 1ρῇβας νεηἰτίουΙ 1Π 

ᾳπεπι οἶνος ἀερ]α[ῖπις εἰ ΙΠίςβΙποτΙπη ᾳαο αὐ Ὠοο 1ρ[ος 

εκοιρἰαηί αο ἰταησιυπῖ, ΕΙ εἰἶαπι ἨΟΠΠΙΠ( απ 1Τεπ-- 

ἱατία ἐκ α]σθγαίΙοηθ πα απ ραγίίαπι Γαρεγῇοῖεπι ορ επίθ 

αρ] οοη [Πα ,  Τηεπροτίες ἰρίίάσ αἰἰᾳααπάο οροΡίμη- 

{ωσ, αἱ ααῖδ ρτοἰα]οτίέ, Παρίίπαα]ες, [ο νεγτο εας νοσϊῖαιε 

πίεπρενίε5, αιιάο 1ρίο οοΓρογαπ) Ἰαδίία Ἰαε[ο Ρρεγ[βοῖι-- 

(ας, ΠΠπιεγά πα ὙΕεγο Ῥτορίετ ριαῖίανα {πὶρίάαπα, Μα] ρο- 

Ο[Ππιαπι 6Π αοῖάα. ὈιμρεγβοιαγίαγΗπη αιίεΠι εχι]οθΓα!1ο- 

ΠΠΙη οαυ[α Ἠπιος εχΙΠΙῖ αογῖ αἱ {επιῖς. ἨΗϊο ο/σο εἰΙαπ][ῖ 

ἀποεπίοεπα Ῥεχ [αρέτίοτα Ρυχβαοπεπι ροβα]εῖ, αποά Ἠ]ας- 

πιοΦΙ Ἠάπιογες πιαρῖς [αγ[απα Γεγαπίατ ααιι ἀεογ[απῃ - [ε- 

οεἀαπῖ, ποπ ἵαπιεῃ Ἠεπιε ἀαἰαγ ριχραίῖο, απεπιαάπιοά μπι 

εΏ Γ[αροσίας επμποἰαίπι ει. ΑΙίεν νεγο ρΙμΠίο[ας ΠΟΥ 

αππα Ἱητεβίη]ς Ἰπ[αγοῖῖας Γιου, Παππά εἀιοεΠ[1 Ῥρες 

Γαρογίοτα Ῥηγρα[]οπῖς 1πάΐσεῖ, Ίου ε[ νοπ[ογίο πηιεβ]οᾶ-- 

πιςΠΙο. ᾿ ο]α παππηπθ εγοπί οοπΓιεγεγαηξ δε γυεηιγ- 
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Εά. Οµασί. ΙΧ. [199. 140: Ί Εά. Βα[,. Υ. (968.) 
τὴν ο λέάωι τῶν ὃ᾽ ἐν τοῖς ἐντέροις περιεχομένων οὐδὲν 

οἷόν τε δι ἐμέτου κενῶσαυ. 

λ 

, 

“}. 

[110] Πρὸς τοὺς ἔλλεβόρουφ τοῖσυ μὴ ὁᾳδίωο καθαιρο-- 

μένοισι πρὸ τῆς πόσιος ὑγραίνὲιν τὰ σώματα πλείονυ 

προφῇ καὶ ἀναπαύσεε, 

Προπειρᾶσθαυ χρὴ τῆς τοῦ μέλλονεορ, τὸν ἐλλέβορον 
λήψεσθαι φύσεως ὅπως ἔχει πρὸς τὰς ἄνω καθάρσεις, 

τουιέστι τὰς ὃι ἐμέτων. γιγνέσθω, δ᾽ ἦ πεῖρά σου διὰ τῶν 
ἐμετικῶν φαρμάκων ὅσα µέιρια. ἐὰν οὖν φάίνηταυ μὴ ῥψ- 

δίως καθαιρόµενος, οὐ χρὴ τὸν τοιοῦτον ἄνῶρωπον ἐπὶ τὸν 

ἑλλέβορον ἄγειν, ἄιευ τοῦ προπαρασκευάσασθαι. }ίγνοιτο 
ὃ) ἂν ιοῦτο καὶ διὰ τῶν συνεχών μὲν ἐμέιων ἐδισθέντος 

ἑτοίμως ἐμεῖν τοῦ ληψομένου τὸν ἑλλέβορον.. αλλ ὡς μικρὸν 

τοῦτο γνώριμον ἅπασιν ὁ Ιπποκράτης παρέλιπδ. γένοιτο 

ου]μς. σοπιρ]εοΓ1{Γ, ΘΟΓΙΙΠ Ύεγο απας Ππ{ε[Ιαπ]ς οοπιπει-- 

ες πμ] αιἰάφααπα Ῥες νοπι]ίμς νασιατὶ Ροίείε, 

ΧΙΙ. , 

Ομἱ α νεγαϊγὶς ποπ ᾖ[αεῖίε ρε [μρετίοτα Ῥριτβεπεµή, τς 

απίε  Ῥοιίοπεπι οὀγροΓα εορἰο[ίοτε αἰϊπιεπιο ει φμίεῖε 

ΡΙ αεμμππεείαμᾶα. 

Ῥγαρίειίαχο ορογίθῖ Παίμγαπα εἶα5 ααϊ εἰ]εροσιπα [απῃ-- 

Ρίπγιι5 ε[, «ποπποίο {ε Ίαμεαί αἆ Γαρογίογες ΡΗΥραίΙοµθς, 

Ίος ει αἆ 65 αι Πιαπῖ ρε; νομΙΙΙοΏεθ, ΄ Εἰαί αμίειι 

ΕΙ ρεγίοα]απα ρες πιεἰσαπχεηία νοπι][οτία 9Ἴδο πποάογαία 

Πηῖ,.. 91 Ιβδίίας ποπ {αοῖιε ριγραγὶ νΙάεαίας, Ποπ οροτίεῖ 

Ἰ)1δπιοςί Ποπίηθπα, ΡγΙάδ παπα Ῥταεραγείχ, αἆ εἰ]εβογαπι 

ἀμσενο. Ἰὰά απίοπι Πει, {ἱ απὶ [απρίαταδ ε[ῖ ο)]εογαΠ, 

16 Ρε; οοπΙΙπαος Υοπιῖι5 αἆ ρτοπιἰο νοπχεπάαΠῃ α[Παονοτίε, 

Ύετιπῃ Ἰοο ἱαπιφιαπ. ραννὶ πιοπιεηίά αἰφιε ποια οπιη]-- 

Ψμ8. Ρταθίογιηῖβί Ηἱρροοταίε, Με]ίαθ αιαίοπι Βετεί Ρίαθ- 
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ὃ᾽ ἂν ἄμεινον καὶ διὰ τοῦ προυγραίνειν τὰ σώματα, πρου-- 
γραί- (2609) νεται δὲ πλείονι τροφῆ καὶ ἀναπαύσει. τὸ 

μὲν οὖν τῆς ἀναπαύσεως Φδῆλον. «ὡς γὰρ τὰ γυμνάσια ἕη- 
εραίνειν πέφυκε, οὕτως καὶ ἡ ἀνάπαυσις, ὕπερ ἐστὶν ᾖσυ-- 

χία τὲ καὶ ἀγυμνασία φυλάετει τὰς ὑγρότητας. ἡᾗ τοοφὴ 

ὃ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἡ πλείων ὑγραίνειν πέφυκὲν, αλλ εἴ τις ἄνευ 

ποιότητος ἰσχυρᾶς ᾖ, τουτέστυ μήτε στρυφνῆς μήτε δριµείας 
μήθ᾽ ἁλυκῆς μήτε πικρᾶς. τάχα ὃ᾽ οὐδὲ τροφὴν ἁπλῶς 
φατέον εἶναι τὴν τοιαύτην, ἀλλ οἷον φαρμαχώδη τροφὴν, 

ως τῇ 7ε ἁπλῶς τροφῇ μόνη τῶν ἁπάνιων ὑπάρχειν καιὼ 
τὴν ἑαυτῆς φύσιν, οὐ κατά τι συμβ,βηκὸς ὑγραίνειν τὰ 

στερὲὰ τοῦ ζωου μόρια τῆς ἀναπαύσέεως οὐ καθ αὐτὴν, 

ἄλλα κατά τυ συμβεβηκὸς τοῦτο ποιοίσης. ὅτι γὰρ οὐ ἕη- 
θαΐνει τὴν ἐκ τῆς τροφῆς ὑγρότητα, διὰ τοῦτο ὑγραίνευν 

λέγεται. τὸ ὃδ᾽ ὕδωρ οὔτε πινόμενον οὔτ ἔξω προσπῖπτιον 
ἐγραίνειν πέφυκεν αὐτὰ τὰ στερεὰ τοῦ ζώου μόρια. μαθεῖν 
ὃ᾽ ἐστέ σου τελεώτερον ὑπὲρ τῶν ποιούτων τῇ τῶν φυσι- 
κὠν δυνάμεων ἐντυχόντι πραγματεία τῇ ἡμετέρᾳ καὶ τῷ 
περὶ μαρασμοῦ βιβλίῳ. 

Πιππεοίαηᾶο ΟΟΥΡΟΥα, ῬΡταελμαπιεοίαπίασ" ααἴεπι οοΤροτᾶ 

οορίο[ιογε αἰπιεπίο εἰ απ]είε. ΟΘΟπίεία΄ απἶάεπι Ἠηπιεςἰαὶ 

οοἵροἵα οἰαγίπα ε[. ΄ Οαεπιαάπιοάμπι επΙΠ1 εκεγοῖίῖα εκ- 

Πεσατε [οἱεηῖ, [ο εἳ αιῖεδ, αᾳπαε εἰ οἵμπα εβ εἰ αὖ οχει- 

οἰίαίῖοπε γασαί[ῖο, Παπά [αίος (πείαγ, Όἶριδ γετο ποπ αυ 

ΡΙεπῖου αὐ[ο]αίο Πιπιεοίαπαϊ {αουμ]ίαίεπι Παρεῖ, [εὰ απῖ- 

ουπᾳυε Πί οἴῖχα νεμεπιεπίεπι αιια]αίειη, Ἰοο ε[ί πεφιε 

αζετραπα, ΠθηΙε 4ΟΓΕΠΗ, Ἠεηιε [α][απ, ηθΈ(αθ ΑΠΙΑΤΕΠΙ. Γοἳ- 

ἰα[1ς αμίεπι πο Ππιρ]οιίεν α]Πε ἔαπη ααοά ε]αδπιοςί {ἱ 

αρρε[]απάσπι εβ, Γεὰ αιια[ί ππεΙσαππεπίο[απι αλπεηίά πα, 

"Οαἵρρε αιιοά αν [ο] αίο ε[ι απιεπίση,, Γοαπ εκ οπιπήρις 

Γεειηάιπ [ααπ 1ρβι5 Παίαγασα, ἨΟΠ εκ αοοϊἀεπίί Ροιεῇ 

{ο]ιάαδ απΙπια]Ι5 ρατίες Ἠππιθοίατα; απο 1ρ[απι πο ρεν [ο, 

[εὰ ρετ αοοἰἀεής ργαε[αϊ ααἱε. Οείετμιη [οάίογειι ἆθ 

Ἠΐ ἀοοίγίπαπι ἀΙΦΙοΙΙΤε ροίε αιῖ ἴμπ ορι5 ποβτι ἆθ 

παἰαταλίρας {αου]α(ἴρας ἴαπι βγει ἆς ΠΙάΥΟΟΥΕ ῥταε]εβενῖς, 

σΑΙΕΝῦ5 το] ΧγίιΙο ΡΛΕΡ 11, ἡν 



ΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΑΦ0ΡΙΣΙΜΟΙ 

ΚΕ. Οπαχι. ΤΧ. [141.] . Εά, ῬΒα[. Τ. (9609.) 
ιό’. 

[141] ᾿Επὴν πίῃ τις ἐλλέβορον πρὸς μὲν τὰς κινήσιαφ 
τῶν σωμάτων μᾶλλον ἄγειν, πρὸς δὲ τοὺς ὕπνους καὶ μὴ 

κινήσιας ἧσσον. . δηλοῖ δὲ ᾗ ναυτιλίη ὅτυ κίνησις τὰ 

σώματα ταράσσειω 

. 

- [η] / 3 

Ὁ αὐιὸς εἶπε τὴν αἰτίαν ὃν Ἰν πινεῖσδαι κπέλευει τα 
Π - η ΄ , 3 / ς ῃ 3 Ν νο] 

σώματα τῶν τὸν ἑλλεβορον εἰληφὐτων. ΛἨσυχία μὲν γαρ ἔπι 
υ ’ , λ1ἡ ῃ η υ ο . 

τῆς καταστάσεως φυλαττεί, μεταβαλλει δὲ καὶ αλλοιοι τὸ 

σῶμα κίνησις, ὡς δηλοῖ καὶ ναυτιλία, κίνησις μὲν οὔὖσα, τα-- 
κ. . - δι ” ς ιά 

ράσσουσα δὲ τὰ σώματα µέχρι τοῦ καὶ προς ἔμετον ὀρμᾳν. 
ὁπότ οὖν ἡ τοιαύτη κίνησις ἑκανὴ καὶ μόνη παρασκευᾶ- 

μὀ 1ο» 5 9 3 - ον 

σὰι τὸ σῶμα πρὸς ἔμετον, εἰκὸς δήπυυ συνελθοῦσαν αὐτὴν 
Β , , Φις -” ο ο ' .” 
ἐμετηρίῳ «φαρμακῳ ᾿μικρῷ τιν γενέσθαι πρασλρ αρ 
» » .- " ᾿ / τ ι ἔνιου δὲ αντὶ τοῦ ναυτιλίη γαυτίη γραφουσιν, ως Σίνα τὸν 

λόγον τοιοῦτον" δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτίή ταῖς σφοδραῖς τοῦ 
«/ / ι] ο 

σώματος κινήσεσιν ἐπιγιγνομένή ὕτυ κίνησις αυτα ταράσ- 

ΧΙΥ. 

Ὅιμμπα φμὶς υεγαϊγµπα ροϊανετίε, αἆ εοτροτὶς φμίάεπι ππο-- 

εως πιαρῖς ἀμοεπάωι εξ, αἆ [ΟΠΙπΟΣ νεγο εἰ ϱμἴείετη 

ππϊπμ. Εὶ φετο πιοιµ ἱμγῤαγὶ εογμογα /γοᾶιε παρι- 

βαξίοι ΐ 

Γρία εαυ[απι ρχοίμΗῖ, οἳ ϱΠπαΠι ΘΟΓΗΠΙ ΟΟΓΡΟΓΑ Π]ο-- 

νοτῖ ργαθεῖρίαϊί απὶ νεναίγαπι α[ηπιρίεγαπί,  Όυίος Ποι]- 

4ειμ δθοἆσιη 1Π Παία οοτρας {πείασ, πποίαθ νετο ππίαί εἰ 

αἰιοιαί, πα 1πάϊσαϊ πανὶρα[ῖο, ϱπάε πποίς αμϊάεαι ο[ί, ΓΙχ-- 

Ραΐ απίεπι οοἵρογα, 4που[αιιε αἆ νοπίαπα Ἱππρο]]αί. Οπάπα 

1ΡΙΙΗΥ. {81 πιοιῖο Ἰάοπθα εἰ [ο]α Ρο[Π! αἲ νοπιῖιπι οΟγρΙ6 

Ῥταθρατανα, εοη[επίαπθειπι ε[ι οετίο 1ρ[απι οι]άαπι ρ8γνο 

νοπη[οτίο πιεάἰσαπιεπίο [αποίαπι Ίοηρε Ππα]ογεπ Ἠα τί γαπα 

ε[βοασίαπ. ἹΝοππιι]Ι ϱνο πανἰραίΙοπο παι[εαπα [οτἱραηί, 

αἱ [1 (αἱ οταῖο:. ΟΠειάΙί αιίοπι εἰ Παµ[εα, 418θ νε]ο- 

ΠΘΗ ΗΡΙ: οογροσῖς πποἰιοπίρις Γαοσεςῖέ, εκ πιοίίοπο οος- 

μ. 
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Ἐά, Οµατι, ΙΧ. [1α1.] Γὰ. Ραῇ. γ. (209. ) 
σε. πρόδηλον δὲ ὡς καὶ οὗτος ὁ λόγο ὁ αὐτός ἐστυ τῇ 

δυνάμει τῷ προξιρημένῳ. 

5 Δ ων ” ν) ” 

Επὴν βούλει μᾶλλον ἄγειν τὸν ἑλλέβορον, κίνευ τὸ σώμα. 
3 . ” Για υ 

ἐπὴν δὲ παῦσαιι ὕπνον ποίὲυ καὶ μὴ κίνεν. 

.Ὁ μὲν πρότερος ἀφορισμὸς ὅπως χρὴ παρασκευᾶσαι 

τὸν ἑλλέβορὸν εἰληφότα, πρὸς τὴν κάθαρσιν ἐδίδαξεν, ὁ δὲ 

νῦν ὅπως χρὴ παύειν τοὺς «λαιραμε ται εὔλογον δὲ τὰν-- 

αντία τοῖς ποιοῦσι τὸν ἔμετον παύειν τὴν κάθαρσιν. ὅπερ 

οὖν αἱ κινήσεις ποιοῖσιν, αἱ ἠσυχίαυ παύουσι. καὶ πολὺ 

δὴ μᾶλλον ὃ ὕπνος ἠρεμίαν ἐργαζόμενος τῶν ψυχικών ἐνερ- 

γειών, ὕσαι διὰ τῶν αἰδθήσεων γίνονταν καὶ προσέτυ διὰ 

τών μυών ἐν ταῖς καθ’ ὁρμὴν κινήσεσιν» 

ρα τπχρατῖ, Ἰᾳπϊάο εοπβαϊ Ἠιιπο αρ]ιοτι[πιασι ϱαπ στα 

επι Γαρεγίογς Υίπι Ἠαβεγο, 

ΧΥ, 

Οιπα υεἰῖς εἰἰεύογηπι ππαφὶς αβετε, ππουε «ΟΥΡ; Φμπα 

ρεγο [1ῇεγε, [οπαπμπα οοποιἰία πεφμε πιουε. 

Θυρετίογ αιιίάειι αρ]ιογί[πηαθᾳ αποπιοάο οροτίἰεαῖ Ίιο- 

πΙῖπεηι ααί εἰ]εβογιαπα [ασιρ[ί, αἆ ῬαγραίΙοπεπι ΡΓάεραΓαΓΕ 

πος ἀοοιίί; Ργαε[εης Ὑετο αιιοπιοάο ΠΠεπάα Πί ρατραϊίο 

(γαι. ΕΠ απίεπι ταἰ]οπῖ οομ[επίαπειπι, εα ΡριγβαίΙοηεπι 

ῄῄετε, 4παε νοπήίαπι εἰεπίῖρις Ππῖ οοπἰτατῖα. Οτο 1α- 

απε εἰεῖ πιο[ῖο, 14 απῖες Π[ΗΕ, πππ]ίοφαθ πιασῖς [ΟΠΙΠΙ1Β, 

4ο αοἰϊοππη 4ΠΙπια]πα π1εθ οοποϊ]ίαίασ, Τππι 4ααθ ρεΓ 

Γεηίααπι βαπε ογραήα, ἴππα πε Ρέι πιι[οα]ος 1η πποίῖθη5 

νο]απίαγ]]5. 



{ 
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Εά. Οµαΐε, ΙΧ. {112.] Εά. Βα[, Υ. (969:) 
ιστ'. 

[142 ] ᾿Ελλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι σάρκας ἡγιέας ἔχουσι' 
σπασμὸν γὰρ ἐμποιέευ. 

"Ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπροσῦθεν ἐπὶ πασῶν τῶν καθάρσεων 
εἶπε, τοῦτο νῦν ἐπὶ µόνης τῆς δι ἐλλεβύρου, ὧσιε καὶ συν- 

αφθῆναι δύνασθαι τοὺς ἀφορισμοὺς τρὀπῳω τοιῴδε" οἳ εὖ 
τὰ σώματα ἔχοντες φαρµακείεσθαι ἐργώδεες. οὕτω γοῦν 
καὶ ὃὁ ἐλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρκας ὑγιέας ἔχουσο" 
σπασμοὺς γὰρ ἐμποιέει' ἐξαίρετον γαρ τοι πρὀσεσει τῷ ἑλ- 

λεβύρῳ τὸ τοῦ σπασμοῦ, διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς ἔνεργέίας. 

εζ, 

᾽Απυρέτῳ ἐόντι ἀποσιτίη καὶ καθδιωγμὸς καὶ σκοτύδινος καὶ 
στόμα ἐκπικρούμενον, ἄνω φαρµακείης δεῖσθαι σήµαίνευ, 

ΧγΥΙ. 

Ψεταίγιπη [απας «αΥπες Ἰαδεπείδις μετίεμίο[ωπι ε[ξ, «οπ- 

νι[[ιοπεπι επῖπι ἱπάμοῖε. 

Οιοᾶ [αρεγίογῖθιςφ αρ]ιογί/πῖς ἆθε οπιπΙβη5 ρΠγΡαίίο-- 

πηρα ἀἰχεταί, Ἰοο Ἠμπο ἆᾳ 68 [οἱα φπαε Πί εΙ]ερογο Ρτο- 

πημηοίαί, Όπατο ἆιπο αρμογ][αι ρο[απὲ ἀπνίοεπι ]αποί Ίος 

Ραοΐο. Ουϊ οοτροτίρα Ῥεπε {[ε Παδεπί, Ρυχραίίοηες 4 ερτθ 

ππο]εβεφια {εγΙΠῖ,  Θἱίο ἨὨπηΙε νεγαίταπι [8ηα8 ΕΘΓΠΘ8. 

Ἡαβεπίῖρας ρεγίομ]ο[απα ε[, Οοπνα]ῇοπες οπῖπι εκοϊίαί. 

Ἐκϊπιίαπι ΠάπηΠΠθ ΙΠεβ εἰ]εῦθοτο, τί Ρτορίες αοἰἰοΠῖθ νο- 

Ἠεπιεπί]απι οαυ[α Πί οοπνα]ΠοΠίθ. 

) ΣΥ. 
ἶτα [εὗγεηι επἰ(ξεπεί οἱδί [α[βιάίωπα, [οπιασ]ὲ πποΥ/[ις, υεΥ- 

εἱρο ιεπεθγίεο[α εἰ ος απιαγμἰεπίμπα Ἰπεάἰοαππεπίιω Ρεν 

Γμρετίογα ορις ε[]ε [βπί[ιοαπε. 



ΚάΙ ΤΑΔΗΝΟΙ ΕΙΣ 4ΤΤΟΙΣ ΤΠΟΜΝΗΑΊ4. (77 
Εά. ΟΊναττ. ΙΧ. [12.1] Εὰ. Βα[, Ῥ. (209.) 

“11 μὲν ασιτία τὸ αὐτὸ δηλοῖ τῇ ἀνορεξίᾳ, ὁ δὲ καρ- 

διωγμὸς δηξίς ἐστι καρδίας, τουτέστι τοῦ στόματος τῆς 

γαστρύ. ὠνύμαξον γὰρ οἳ παλαιοὶ καὶ τοῦτο καρδίαν. 
᾿σκοτόδινος ὃ᾽ ἐστὶν, ἐπειδὰν ἅμα περιδινεῖσθαυ δοκῇ τὰ 

βλεπόμενα, ἤ τε διὰ τῆς ὄψεως αἴσθησις ἑξαίφνης ἀπολεῖ- 

ται, δοκούντων αὐτῶν σκύτος περικεχύσθαι. ᾖίγνεται δὲ 
τοῦτο τοῦ στόματος τῆς κοιλίας ὑπὸ μοχθηρών χυμών ὃα- 

κνομένου. διὰ γαρ τὸ μέγεθος τῶν νεύρων τῶν ἐξ ἔγκε- 
φάλου καθηκόντων εἰς αὐτὸ βλάπτεται τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα 

κακοπραγοῦντος τοῦ μορίου. τὰ μὲν τοιαῦτα συμπτώματα 

κοινὰ πάντων ἐστὶ τῶν δάκνειν δυναμένων χυμῶν. τὸ δ᾽ 

ἐκπικροῦσθαι τὸ στύµα µόνης τῆς ὠχρᾶς τὲ καὶ ξανθῆς 

ὀνομαζμένης χολῆς. διὸ καὶ καλώς τοῖς εἰρημένοις συµ- 

πτώµασιν ὁ /πποχράτης εἶπεν ἄνω φαρμακείξιν σηµαίνει, 

ὕπερ ἐξαπλωθὲν οὕτως ἑρμηνευθήσεται. τὰ εἰρημένα συµ- 
πτώματα σηµαίνευ τῷ ἰατρῷ τὸν ἄνθρωπον τῆς ἄνω δεῖ- 
σθαι φαρµακέίης, τουτέστι τῆς δι ἐμέτων. 

Αροβία, οἰδί [α[ιάίμπα, 1άεπι αιιοά αποτεχία, ἔπαργε- 

εεπεία Ώοπϊβοαί, Οατάίορπιον ααἴεπι εογᾶἰς πποτ[ις εἴὲ, Ίου 

ε[ι οτἱ νεηἰτ]εἁ], Ὠοο Παπϊάεπι εἴ νείεγες 60Γ ποπηῖ- 

παβαπῖ, ΦῬοοίοάίπος απίοπι, Ἠοο ε[ῖ τεπεύγίοο[α νετεῖσο Π 

ᾳπαηᾶο τες [πια] οοπ[ρεοίαε οἰτουμπιγοί]νί νι άεηίας εἰ Γε- 

Γη5 νί[α5 γτεροεπίο ἀερεγά [τε αεργοιῖς ΠΡΙ ἴεπεμτας οἵτοιϊπι-- 

{απάϊ οχι Ιπιαπί]ριςδ, ὭἨοο απίεπι αςο]ἀ]ί οτε νεπἰτ]οι]1 

α Ῥτανϊ Ἠυπιοτίραθ ἀεπιοτίο. ΟΡ πιαρηϊπάϊηεπι εΠΊπι 

ἨΕΓΥΟΓΗΠΙ ἃ ΟΕΤΕΏΓΟ Ἰπ Πρ[απι Ῥργοσεάεηίτιπα απίπιαε {απ- 

οἰῖοπος ΙαεάιπΙατ, Αίααε Πυ]ασπιοςί ΓΥπιριοπιαία οιης[ῖ8 

ἸπιογΙΏ 15 πιογάεπάϊ νἶπι Παβοεπίιριας οοπιπιαπ]α [απῖ, Ό8 

απἴθπι ΑΠΙΑΓΕίΙΟΕΓΕ {[ο]]ας ΡΙ]15 εἰ ρα]]]άαε εἰ Πάνας ποπιῖ- 

παῖαε [Ὑπιρίοπια εχΙ[Ηξ. Ώπατε εἰἶαπι Ῥργαεο]ατε ΡΓΟΠΙΠ- 

οἷαί ΠΗιρροοταίε» οοπιπιεπιοταῖῖ [Υπιρίοπια[] ραγραίίοΠεπι 

Ρει [ωρετίοτα Πρπϊβοατι. ΌὉιοά εκρ]απαίαπι Πα ΙΠΙΕΥΡΙΘ- 

{αβίπιαν. Ἐπαπεταία [Ππιρίοπιαία Πρπὶβσατο πιεάῖσο Ἰο- 

πιΙηεΠα Γαρουπα πιεζ]οαίῖοπε, Ἠοο εΠ ρεχ νοπίαθ, ἱμάΐσετε, 
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Εὰά. Οµατι. ΙΧ. [142.] Ἐά. Βα[. Ύ. (269.) 
ώ/. 

[1149] ΊΤωὼ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα, ὁκύσα καθάρ- 

σέως δέονταν, ἄνω ᾿φαρμακείας σημαίνευ δεῖσθαι, ὁκύσα 

δὲ κατω, κάτω. 

Οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ὅπερ ὁ πρόσθεν ἐφ᾽ ἑνὸς ἀλγήματος 
ἐδίδαξε, τοῦ κατὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας, τοῦτ ἐπὶ πάσας 

ἐκτείνευ τὰς ὀδύνας. ὅσαι μὲν ἄνω τῶν φρενῶν συνίσταν- 
ται Καθάρσεως Φδεόμεναι, δήλονότο συμβουλεύει ἄνω φαρ- 

μακεύειν. ὅσαι δὲ κάτω τῶν φρενῶν εὔδηλόν ὅτι καὶ ταύ- 
τας κάτω. προσέθηκε δὲ τῷ λόγῳ τὸ καθάρσεως δεύµενας, 

χάριν τοῦ μὴ δόξαι τινὶ πάσας ἁπλώς τὰς ὀδύνας τὸν {π-- 

ποκράτην διὰ καθάρσεως ἐᾷσθαι. νυνὶ γὰρ οὐ τοῦτ εἶπεν, 

ἀλλ. ὕει κατὰ τὰς ῥοπὼς τῶν λυπούντων χυμών χρὴ τὰς 
κένώσεις ποιεῖσθαυ καὶ μήτε τὰς ἄνω τῶν φρενῶν ὀδύνας 

διὼ τῶν ὑπηλάτων ἐκκενοῦν μήτε τὰς κάτω διὰ τῶν ἐμε- 

τικώ». 

ΧΥΠΙΙ. 

Φωίεμπφμε [ωντα [ερίμπα εΓαπσνεγ μπι ἀοΐοτες εδεπὲ ριτ- 

βαιῖοπε ᾗῬετ [μρετίογα ρμγβαπᾶωπα ε[]ε [πί[εαπε, αιῖ 

νετο ἵπ[γα [ωπε, μεν ἱπ[ετίογα. 

"Πο αρΠοσ][αιας ᾳποά ΓΠπρογίος ἆθ παπα ον νοπίγϊοι]] 

ἀοίογο ἆοοι]ξ, Ίου αἆ οπΊΠες ἆο]οτεςδ εχίεπαἰί, Ναι α]- 

οπήαε [αργα Γερίάπι ἱχαηδυεν[απι οοπββαπί ἆο]ογε ρατ- 

58ἱ1οΠ6 ΠΙΠΗΙΤΗΙΙ ορεηίες, Ρο [προτίογα. ρηγβανί σου [αμ ε 

αΙοαη(ς νετο Ἱη[γα Γερίαπι ἴγαΠΦνεΥΓΙΠΙ, 908 4ποφαθ 

Ρεν Ἰη[εγίογα Ῥυτραπάος εἶΤε πιαπΙ[ε[ίμπι εἴι, ΔάάῑάΙί απ- 

ἰθπι οτα οί, ριςαιίοπε εβεπίες, πε ααῖ ανβ]τείας Ηἱρ- 

Ροογαίεπι αΡ[ο]μίε ΟΠΙΠ6Φ ἀοἱογεθ ρεῦ ρυγρα[ἰοπεπι [βηαχ6: 

πθπς ΕΠΙ ΠΙΠο ου ργοίαί, Γεά Ῥτο Ἠππιογααι 1Π{θ-- 

Παπ ῖαπι 1ποἱΙπαἰΙοπίβα5 νασιμαίίοηπςς εί[Τε {αεϊεπάαβ. Ίνε- 

ος Γαρτα [ερίαπι Ιταηδνεγ[απι ἆο]οχε ρε [αυάποεπίῖα 

πο]οαπιεπία, Ἠε(ιο Ἱπίγα Πίος Ῥετ γνοπζογία Υαςματε 

ο Ροςῖετε, - 



ΚάΙ ΙΑ 4ΙΗΙΝΟΙ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΣ ΤΠΟΠΜΙΝΗΜΑΤΑ4. 679 

τὰ, Οἶναεί, 1Χ. [1415 14.1 Εὰ. Βα[. Ύ. (269. 910.) 
οὐ’. 

“Οκόσοι ἐν τῆσι φαριακοπωσίησε μὴ διψῶσι καθαιρόµενου, 

(πού παύονται πρὶν ἢ διψήσωσιν. 

Τὠν καθαιροµένων τινὲς μὲν εὐθέως διψώσε, τινὲς ὃ᾽ 
ὕστερον. καὶ γίνεται τοῦτο διά τε τὴν αὐτῆς τῆς κοιλίας 

διάθεσιν καὶ τὸ δοθὲν φάθμακον καὶ τὴν ἰδέαν τοῦ κένου- 

µένου χυμοῦ. διὰ μὲν τὴν κοιλίαν ὑπὸ Θερμότητος ἢ ξη- 
ῥότητος ἢ ἀμφοῖν ἑτοίμως εἰς τὸ διψῆν ἀγομένην, ἐάν τὰ 
φύσει τοῦῦ᾽ ὑπάρχη τῷ πεπωκότι τὸ φάρμακον ἐάν τὲ 
κατ ἐκεῖνον μόνον τὸν καιρὀν. διὼ δὲ αὐτὸ τὸ φάρμακον 

δριμὺ καὶ θερμὸν καὶ δηκτικὸν ὑπάρχει. δια δὲ τὸν κξ- 

νούμιενον χυμὺν, ὕταν (970) πικρόχολος ᾖ. ἐπὶ μὲν δὴ τοῖς 
τοιούτοις αἰτίοις θιψῶσιν, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐναντίοις ἄδιψοι µέ- 

χοε πλείστου διατελοῦσιν, ὕταν ἤτοι ψυχροτέραν καὶ ὑγρο- 

Ἱέραν ἔχη ὁ καθαιρόµενος τὴν κοιλίάν, ἤτου γε ἐξ ἀρχῆς 
ἢ καιὰ τὸν [144 ] τῆς φαρμακοπωσίας χρόνον ἢἢ ὅταν αὐτὸ 
τὸ φάρμακον ἄδηκιον ᾖ καὶ τρίτον, ὅταν ἤτοι φλεγματικὸς 

ΧΙΧ, 

Ομῖ ρεν πιεάἶσας ροιῖοπες ἆμιπ ΡΙγβαπιµγ ποπ [ῖμπε, Τϊ 

Ριωγβαμαϊὶ Ἔπεπα ΤΟ Γαοίμπε Ῥγίμσφικατη είν εγ πε. 

Οαἵ ραγραπίασ, εοταπ οαπἰάαπι Παπ ΠΠαπί, ποι- 

πω] Ῥο[ίεα, ἨἩοσφιε ΒΙ ἴμπ Ρῥτγορίος Πρι νεπίγΙοι]ὰ 

αΠεοΙΙοπεΙΏ, ἴππῃ ρτορίετ ἀαίωπι πε ἰσαπνεΏ ΠΠ, Τι εἰίθηι 

Ἠηπιοτῖς ναευαπάἰ Ἰάεαπ, Ας Ρρτορίεν γυεπἰτιου]μπ ἀθ)Η]- 

ἀεπι Πέ, αὉϊ ργαρ οαἱογε νε] [ιουίιαῖε νε] ιἴγαφαε ργοπιρία 

αἆ ΠΠΐπι ἀμοίιηγ, [νε Ίου µθίητα ΠπΠί εἶ απ ασ πιε- 

ἀἰσαππεπίιτ, [νε ϱο ἀιμπιίαχαί Ιεπρότθ.  ἨαίΙοηε Υ6γΓΟ 

εἶας πιεΦΙοαπηεΠΙῖ αιιοᾷ αογε εἰ οα]άππι εἳ ππογάαχ Γμεγῖῖ, 

Ρτορίετ Ἰάππογεπα απίεπῃ θα νασμαίας, 41101 Ρ{1196 απαγα 

{μετῖῖ, ἨΗϊίεε αιϊάεπι ἆε αυ Παπ, ΟοσπΙγαγι] γεγο 

Ρ]γΊπιο ἴεπιροτε ἄπε ΠΙΗΙ ρεγπιαπεηῖ, «πσι θπἳ Ρηγραίισ 

νεὶ {Γἱιάϊογεπι εἰ Ἱαπάίογεπα νεπἰν]ου]πα [ογίας αἱ 8 

1ΠΗ11ο απἲ ραγρα[Ιοπίς Πεππροτε, ααί αυ πα ἀρίαπα πιεᾷ]σᾶ- 

ππεηαπα ΟΠΙΠΙ πιογάαο]ἰ8ίε ναςα!ι; ᾖ{ἰετίο 4µοᾳµε αμα 
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Γά. Ομαγε. 1Χ. [144. Ί Εά. ΒεΗ, γ. (270.) 
ὁ μἐνούμενος ὑπάρχη χυμὸς ἢ ὕδατώδης, ἄλλα τι καπὶ τού- 

των, ὅταν δαψιλῶς κενωθῶσιν, ἔπεται δίψος. Ἱἱκανὴ μὲν 

γαρ ἡ ἐπὶ τῇ κενώσει ξηρότης ἐργάδεσθαι τοῦτο. προσέτυ 

δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ καθαίροντος φαρμάκου δύναμις ἔχοντός 

τινα κῷν εἰ μὴ φανερὰν μηδ᾽ αἰσθητὴν, ἀλλὰ λεληθυῖαν 

δριμύτητα καὶ θερμασίαν. 

κ’. 
ι 4 9. ” Ἀ υ ΄ Ν ’ , 

᾽Απυρέτοισιν ἑοῦσιν, ἦν γένηται στρόφος καὶ γονάτων βάρος 
καὶ ὀσφύος ἄλγημα, κάτω φαρµακίης δεῖσθαι σηµαίνει. 

Ἴώσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῶν δεο- 
µένων τῆς ἄνω φαρµακείας, οὕτω νῦν διδάσκει δι ὦν ἄν 

τις γνοίη τους δεομένους τῆς κάτω. κοινὸς ὃ ἀμφοῖν ἐστιν 

ὁ λογισμὸς ἐπὶ διαφέρουσι συμπτώµασι. κατὰ γὰρ τὰς 
"ῥοπὰς τῶν λυπούντων καὶ τὰς κενώσεις χρὴ ποιεῖσθαυ. 

|) 

Ἠππιος Ρπ]ίο[ας απιξ αηπο[ας οκμῖ, Ύοεταπι εἰ ἵπ 6 

αυ αριπἆάο ονασια!ϊ {Πιιογ]ηξ, Π5 οοπ[εφιίας: Ροίεῇ 

επΙπ]. 64 014. εχ ναομαίῖοπε ρτογεπῖε [ιοοῖῖας {πι ε[ῇῄοετε, 

Ρταείετεα πιοάἰσαπιεπ ραγσαπ!ῖθ {αου]ίας αἰαπαπι, ΄δἱΠ 

πε(Ια πιαπΙ[ε[ίαπα, Ἠοφπε [εηβρίεπι, αἰίαπεπ Ιαεπίεπι 

Ἱαβεπ!ῖς αοτἰπιοπίαπα οἳ οα]άῑίαίεπα, Ππι αοσεπά1ξ, 

ΧΧ. 

δι Γεῦτε φαοµος εοΥΠΙΙπα εἰ ϱεπμιµῖα ϱτγαυϊίας εἰ Ἰμπιῦογιεπι 

ἀοίογ οὐ[ιάεαπε, ᾖῬιγβαπίε μετ Ὀι[ετίοτα ππεάἰεαππεπεο 

οριις ε[]ε [ρπί[εαπἒν 

Οιποππαάπιοά πα ραυΊο απίε Πσηπα ἆοουμῖ εοταπα ο] 

πηθ(Ιοαππεηίο ϱες Γπρογίοτα Ῥιγραπίαο Ιπάϊσεπί, Τα πιπο 

Ώσπα ἀοοεί, «ϱυ1ριθ ϱο5 πιογοτί αἰᾳμῖς, ααἲ εἰ Ἱπ[ογίοτα 

Ριγρατῖ Ῥοβι]απί, ΕΠ απίεσι αἱγίδφιο οΟπΙπΙΙΙΠΙ5 τα(ῖο ἴπ 

ἀἱ[οπεραπ!ριας [Ὑπιρίοπιαίῖναςθ, ΊἈαπι ΡΓοΟ ΠΟΣΙΟΣΗΠΙ ΕΗ1Π1Ο-- 

χάπι ῬγοροηΠοΠΙΡι8, ναοια[ΙίοΏςθ «ποιο πιοµεπάαο [μμῇ. 
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κα. 
Υποχωρήματα µέλανα, ὁκοῖον αἷμα μέλαν ἀπὸ ταυτοµάτου 

ἐόντα καὶ σὺν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρειοῦ κάκιστα καὶ 

ὁκόσῳ ἂν χρώματα πλείω πονηρότερα ᾖ μᾶλλον κακόν, 
ξὺν φαρμάκῳ δὲ ἄμεινον καὶ ὁκόσῳ ἂν χρώματα πλείω 
ᾖ, οὐ πονηρόν. 3 

η ” , 31 δι ε / 
Περὶ τῶν διαχωρημάτων αὐτῷ νῦν ὁ λόγος ἐσεὶῖν, ἅπερ 

3 ή η ” ” ” / 

ὀνομάξεται μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν µέλανα. µέλαινα 
3 ι] - τὰ ” . ᾽ .] 

ὃ᾽ ακριβώς οὐκ ἔστι χολὴ, τὸ γὰρ δριμὺ καὶ διαβρωτικὸν 

καὶ ὀξῶδες οὐκ ἔχει. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ξυμοῖ τὴν 
” ’ 3 .-” 3 » ϱ ” 5 

γῆν ἐκχεύμενα κατ αὐτῆς, ἀλλ ἐστιν ὥσπερ ἂν εἴ τις εἰ- 

κάζων εἴποι σαφώς, οἷον ἰλύς τις αἵματος, οἷα καὶ τοῖς 

παχέσιν οἴνοις καθισταμένοις ὑφίστασθαι πέφυκεν, ἢν ὀνο- 

µάξουσι τρύγα. Ίχρονι- [ 145 ] Ζοίσης ὃ᾽ αὐιῆς ἐν τῷ σώ- 

µατι καὶ μήτε ἐκκρινομένης κατά τινα τῶν αἰσθητῶν ἐκροῶν, 
’ π αι , η , ο 

μήτε κατὰ τὸ ἄδηλον, αλλα μεταβαλλυμένης τὲ καὶ σηπο- 
3 ο - ’ ι ” 

µένης ἀκριβῶς, µέλαινα γεννᾶται χολή. πρὶν δὲ γεννηθῆ- 

ΧΧ]. 

«ῑγαε ἀε]εείίοπεςι ομα[ίς [απβιμῖς πίρετ, [ροπίε ρτοοεεπ- 

τες εἰ εμπι Γ[εῦτε εἰ εἴγα [εῥτεπι ᾖε[ωπαε, εοφµε ψε- 

]ογες, Φφμο ρίμγες εαγµῖα εοἶογες ἀειετίογες Γμεγίπι. 4 

πιεάἰεαπιεπἰο αμίεπι ππεἰίμς εἰ φμο Ρἰµτες οοἰογες επεῖτε- 

Τιπέ, ποπ Ρταρι. 

Ώοε ἀε]εοοπῖθας πππο 1ρᾷ οτα![ῖο, 4παε α Ρτί[οἱθ Π1θ-- 

ἀῑεῖς πηῖρταε αρρε]]απίισ, Ῥ1]16 νετο αἰγα Ρίαπε ποπ [αΠΐ, 

Ἱαπι αοτο εἰ εογγοάεμς εἰ αοϊάαπὶ Ποπ Ἰαβρεηί. Αο [απ 

ααοά πιω]ίο Ρ]ας ε[ῖ, 1Π Γεγταπι ε[ι[αο Ίρίαπα πο ΓΕΥΠΙΕΠ-- 

ταπῖς [εά [απΐέν αἱ { ααῖδ ε]ας {ογπιαπι ἀ]ασοιάε τε[εγεη6 

ἀϊοετεί, νε]αί αι]άαπα Ἠπιας [απρυ]ηῖδ, ο μα]]5 εἰῖαπι ογα[- 

Ποτῖριας γοπῖς οοπ[{[ιεπίῖριας Γαρ[άςγε [οἱεί, αααπι {αθοςπι 

ΠΟΠΙΙΠαΠΙ, Ἠαεο αιῖεπι {Π οογτροσί ἀῑπίΙα6 ΙΠΙΠΙΟΓΕΙΗΥ, ηθ- 

ΎἩε εἰἶαπι Ῥετ ἀἰίαιεαι ΓεηΠρί]επα εβ]απκα1, πεφηαε Ῥεγ 

αρἀἰίαπι εχοεγηαίασς Υεταπαι {γαπρπιπίείας αἴᾳπο ρητείραί, 

αἴπα Ῥ]9 Ρί]απε ρεπεταίωτ. Ἐπτίπδᾳιαπι Ύετο Ρχουτεβία 1, 
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Εά. Ονατι, ΙΧ, [115.] Γά,. Ῥα[, Ύ. (570.) 
ναι ταύτην ὁ σπλὴν ἕλκει τὴν οἷον τρύγα τοῦ αἵματος, ἐκ- 

καθαίρων τὸ ἧπαρ, ὥς ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπο- 
µνήµασι δέδεικται. καὶ τοίνυν καὶ κποταχρῆται τούτῳ µε- 
λαγχολικῷ χυμῷ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ τροφὴν ὁ σπλὴν, ὅδον 

ὃ᾽ αὖ πάλιν αὐτὸς ἐργάζεται περίττωµα, τοῦτο ὠθεῖ πάλιν 
εἰς τὴν γασιέρθα, μετὰ τῶν ἄλλων περιττωµάτων ἐκκριθη- 

σόμενον. ἑὼν οὖν ποτε μήθ ὁ σπλὴν ἐκκαθαίρῃη καλώς, 

αὐτό τε τὸ αἷμα τὸ κατὰ τὸ ἧπαρ ἔχει πολλὴν ἰλὺν τοιαύ- 

την ἀθῥωστήσευ τὲ τὸ σπλάγχνον, ὡς μὴ κατέχειν ἐν ἑαυτῷ 

τὰ περιττὰ δυιάµενον, τηνικαῦτα ὑποχωρεῖ τὰ καλούμενα 
µέλανα, περὶ ὧν ὁ λόγος ἐστὶν αὐτῷ νῦν. προσέθηκὲ δ᾽ 
ἐν τῷ λόγω τὸ οἷόν αἷμα, τοιοῦιον δηλῶν ὁποῖών τε γίγνε- 

ται τὸ αἷμα τὸ μελανθὲν ἐν τῇ διὰ τῶν ἐντέρων φορᾷ, 

τοιαῦε έστε τὰ µέλάνα. πελέως γὰρ ἠλίθιόν ἐστιν ὑπυλαμ- 

βάνειν αἵματι τῷ καιὰ φύσιν ἔχονει ταῦτα ἐοικέναι τὰ μέ- 

λανα. ᾿γενήσεται γὰϱ ἐρυθρά τε καὶ µέλανα ταῦτα. καί- 

του γὲ ἀδύνατον ἅμα ταὐτὸν ἐρυθρόν τε κὰὶ µέλανα ὑπάρ- 

οαπι ]ΐθι ἵγαληί, ἵαπαπαπι [αηραϊπὶς {αθοεπι, αἴφιο Ίεοιγ 

εχρινραί: αεπιαάπιοάᾶηι  ἴπ οοπιπιεηίαν ης 4ε Γαει]ία πρι 

παϊμγα]ίρας ἀεπιοπβγαίαπα εΠ. Ἐπίπινετο [ρΙεπ 4ᾳοᾳαθ 

πιθἱαπομο]ίοο Ἠιπιοτο αά Γι παν Ιοηεια αθ ασ, ααοἆ 

τυγίαπι ἴρ[ε Γεσεί εκοτεπιεπίαι, 14 ἀεῖποορς ἵπ αἰνάπι 

ουπι οείεγῖς εχοτειιεη!ῖς εχοεγπεηἀῖς Ργορε]!. Θδἱ απαπάο 

Ισ] ει ποια ῥτοβε Ίεοιγ εχριγρανενῖϊ αἴφιαο 1ρ[ο [αμ- 

σαΐ µερα!ῖ5 οορίο[ιπα Π]αςποςἱ Γπναπα Ἱαναετ] εί ν][οι 

Ἱπιρεοί]ίάπι τα εναφα!, αἱ [Πρεγνασαπεα 1Π [6 εχογεπεπ{ᾶ 

ουπ/Ιπέγα ποφασαϊ, ασ {ΠπΠο αἴγαν νοσαία5 ἀε]εοίῖοπες Γ18-- 

ἀπεῖί, ἆ4ᾳ ααἴδας πήπο 1ρᾷ Γετπιο Παβείαν, Ἠοο απίεπι 

ἵή οχία αἀάἰάΤΙ, φαν [ωπρωῖς πίφεν, απἷρας νοτρῖο ἴα]ε 

αι ἆαπα Πσηϊβσαϊ, 'Ομα[1 Γαηδιαῖς ποππα]]ας 1 πὶσταίης, 

ἴάπα ρου Ππιε[ππα ο[ετίας, ἴα]ος Γι αἴταςο ἀε]εοβίοηπθδ. 

ἹΝαῦι ῥ]αμε Παρίάϊ ο[ι οοπ]ῖσεγο [απραϊηΙ Γεοιπάπα παία- 

γαΙπ [ο μαβομιῖ Ίῃβας αἴταν ἀε]εσῖίοπεν οΠε Ππι]ο Ἠαε 

ηαππ(ιιο αἱ τιργας εἰ ηῖσγαο Πεπί, Αἰοιὶ Ἱπιροβαρί]ο εΠι 
ουπιάσμι Γαπβαίπσαι εἰ τργαπα οἱ Ἠπῖσιη ε[[ε, Ρετπιι]αδ 
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χειν, πάμπυλλα τοιαῦτα διαχωρήµατα καιὼ τὴν λοιμώδη 
νόσον εἴδομεν ταύτην τὴν μακρᾶν, οὐ μᾶλλόν τι τοῖς ὀλε- 

Θρίως ἔχουσιν 1 τοῖς σωῦησομένοις ἐπιφανένια, οὐ μὴν 

ἀρχομένων τε καὶ αὐξανομιένων τῶν νοσημάτων ἑωρατο. συν- 

τήξεις γὰρ ἦσαν αἱ τότε πενούμεναι ξανθαί τε καὶ πυζ- 

ῥαὶ τὸ χρῶμα. τὰ ὃ᾽ ὕστερον ἐπιφαινόμενα µέλανα, κα- 
Θάπερ αἵματος τρὺξ, του γε ὑπεροπτηθένιος αὐτοῦ τὴν. 
γένεσιν ἔσχεν ἢ σηπεδόνα τινὰ ἀλλόκοτον, ἀνάλογον ταῖς ἐν 

τῇ 7ασερὶ γένομέναις ἀπέψίαις, ὕταν εἰς μοχθηροὺς χυμοὺς 
ἡᾗ διαφθορὰ τελευτήσει. ὅδιὸ καὶ κατ ἀρχὰς μὲν οὐδέποτε 

ἐπ᾽ ἀγαθῷ φαίνειαι τοιαῦια, μεγάλην κάκωσιν ἐνδεικνύμενα 

τοῦ σπλάγχνου, ταῖς ὃ᾽ ἀκμαῖς ἔπέται πολλάκις ἐκκαθαι- 

θούσης τὰ περιττὰ τῆς φύσεως, οὐ μὴν προσέθηκέ γε αὐ- 

τὸ καιὼ τὸν ἀφορισμὸν ὁ Ιπποκράτης, καϊτου γὲ ἄλλοθὸ 

μὲν εἰπὼν καθύλου τὰ κρίσιµα μὴ αιτίκα ἐπιφαίνεσθαι. 

κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς ἀφορισμὸν ἐπὶ µέρους ἐν τῷ φάναν" 

νοσημάτων ὁκύσων αἀρχομένων, ν χολὴ µέλαινα ἡἢ ἄνω ἢ 

ο) 

ε]αθπιοςί ἀε]εοίϊοιιες 1π Ίοο ρεβΙ]επί ΠΠΟΥΡΟ Ίοηπςσο ΄οοπ- 

Γρεκίηις αῑαε ΠΟΠ πηαρῖς Ῥεγηϊοϊο[ε [ε Μαβεπίίραδ απαπα 

{ο[ριάρας ενα(αγῖς αρρατεραπέ, πεφιε ἰαπεπ ΡεΓ πἹοΓΡο-- 

ταπι Ῥτϊποῖρία, ηεφιο Ῥευ Ἰπογεηχεμία. εοπ[ρΙοϊερα μίας, 

Ταπο επῖπι Ύ1άε ναεπαβαπίαγ. ἴππι Παναςε, απ τα[αε ϱ0- 

Ίογτε, [γπίεχες εγαηί. Όπας Υετο Ροβεγίης αρρατεδαπε, 

πῖρια γνε]αῖ [απσαϊπῖ {εκ νε 1ρ[ο γεἰογγ]ἀο αο ρετιι[βο 

{αηρυ]πε νε] αφαπι εκίΙταπεαπι ραἰγεάίπεαι αἀερίο ογίαπι 

Μαρπεταηί, ογ ἵπ νεπἰτγ]εἰο οταάίαίιθας οοπ[πηῖ]επι, 

αυπσπα αἆ νυΠΠο[ος Ἠππιογες εἀα]ογαπι ουγτηρίεία ἀε[εγίε, 

Θματε ρεσ πα αὐἶάειπα πποΥΡοτπα παπ(απι αἆ Ῥοπαπι 

Πι]αςηιοάῖ ἀε]εοίίοπες Ργοάειηξ, Ύὐαε πιβρπαπι ν][εογῖς 

Ἰαεβοπεπι Ιπάἰσαηῖ εἰ νΙβοΓεΙΙ ΠιΟΥΡΟΥΙΠΙ [αερο [εφαπίατ, 

Ὠπίωτα [αρεγνασαμεα εχρυχραηίθ,  Παά ἵαπεηπ Ἠοο 1Π 

αΡλον][πιο αἆ]εοῖ Ἡιρροοναίεδ, «ΠΑΠΙ Παπά αΠΡΙ αηίψετ[ς 

Ῥτοπυποίανί, [δπα ]μάιεαιοτία πο ρτοιῖπμς αρµαγεγεν 

εἰ ραγομ]αϊίαι Γεφμεμί αρμοχ]μιο 5 γενρῖς: οαμίδωτομπι-- 

Φε ππογδίς ἱποιρίεπιίδις, [ δε αἴτα [ωγ[ωπα αμὲ ἀεοτ[μπα 
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Εὰ. Οµατί, ΙΧ. [115. 146.] ἡ Εά. Ρα, γ. (270.} 
κάτω ὥπελθῃ, Θανασιμον. μη τε τοίνυν ἔδοξεν αὐτάρκως δε- 

δηλωκέναυ τὴν ἑαυτοῦ }νώµην όντα Φφάμενος. ἐνδείινυταυ 

γὰρ τοῖτο τοὔνομοι χθόνου, μῆκος, ὡς Πτοι ὃι ὅλου τοῦ νο- 

συματρό ἢ κατὰ πολὺν χρόνον αυτοῦ, (όντων τοιούτων ὑπο-- 

χωφημάτων. εἰ γαρ ἕνα τινὰ ἡμ. ἐβοέλειο. δηλώσασ, 

πάντως ἂν 1) ἐπιφανέντα ἢ ἑλθύντα εἶπεν, οὐκ ἀπὸ ταυτο- 
3 ” ) 3 κ 3 

µάτου ἐόντα" τουεὲὶ γαρ τὸ όντα τῷ ἐρχύμενα ταυτον, οὐ 

τῷ ἐλθύνια δηλο. φαρμάκου µέντου ληφθέντος, ὑφ᾽ «οὗ 

κξιοῦται µέλανα, διαχωρῆδαι τα τοιαῦτα θαυμαστὸν οὐδέν. 

οὕτω δὲ καὶ τὰ πλείω τῶν διαχωρημιάτων χρώματα παρὰ φύ- 

σιν αὐτόματα μὲν «ἐκκενούμένα, σημεῖα πολλών ἐστι διαθέ- 

σέων ἐν τῷ σώματε ἐνδεικτικά. τὸ ὑπὸ φαρμάκου ὃ ἀγό- 

μένα πεφυκότοφ ἐκκενοῦν δη πλείονα χύμον οὐδὲν ἄιοπον 

σημαίνει. 

4β... 

[116] «Νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων ἣν χολὴ µέλαινα ἢ 

ἄνω ἢ κάτω ἐπέλθῃ, Θανασιμον. 
Φ 

ργοάἱετίε, Ἰειαίε. Νιπιηιῖά ἀβίίας [αἱ πιεηίεπι  Γααπα 

αρετῖγο νΊ[α5 α{ί, «40111 ργοεεάεπιες ῬτοϊπΗί. 1ά επίπι 

1ΟΙΠΕΗ {εωρογῖ5 Ἰοπρ]πᾳααίοπι ρτγοάΙς, αο Π νεὶ ρε ἴο- 

ἵαπι. ΠΙοΓΡΙπα νε] ρος Ιοπσαπ 1ρβςς6 ἱεπιρις ἴα]ε Ῥτουε- 

ἀαμί ἀε]εοίϊοιμθδ; Π Παπάς Παπι πού αι (οπιρΏς οβεη-- 

ἀοτο νο]ια[Πεί, οΠΙΠΙΠΟ Υεὶ 4παο ρο[ι αρρατγυ[Πεπί γεὶ απαε 

Ῥτουε[α[επί, ΄ ΡτοἰαλΗΤεί, Πο /μοπίε Ργοεεάεπίει. Ἠος 

ομίπι Υδρα ῥγουεάεπίες ὨΟΠ Ρνοσεϊ/ἴα, Γεά  Ρτγοσεάετε 

Πσι]ῃοαϊ. Μυπηρίο ἴαιπθη ππεάΙοαπιεΠ!ίο, 4ἴιο Ἠῖσγα ναοδ-- 

τσ, αμα ἀε]ιοί η] παῖγαπα, Ρίο [απο Ρ]ηγοβ ἀε]εοίῖο-- 

παπι. 6ΟΊΟΥεΦ ῥγαθίεΥ παἰαγαπα ναοιιαγὶ η] {αγιπα 1π ΟΟΓΡΟΓΕ 

αΠεσοίίοπαια Πρπα Γαπί Ἱπάϊσαηί]α,  Α πιε(Ισαπιθηίο Υ6ΓΟ 

4ο, Ῥίαγες ΗΠιογς5 ενασιαΙ {[αομ]ίαίε΄ ἀοπαίο  Ἠἰλ} 

αὐ[ατόά σα Πριϊβσαη, 

ΧΧΙ. 

(Φωϊδισοµπηµα πιογδῖς ἱπεριοπείδιως, ᾖι δὲς αἴτα [μή[ιω αι 

ἀεοτ[ωπι ρτγοάεαί, ἰείαίο. ὴ 
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Ε. Οπατι. ΙΧ. {[146.] Εά, Ρα, Υ. (270.). 
ιώρυσταί µοι καὶ κατὼ τὸν προγεγραμµένυν άφορι- 

σμὸν ὃ μελαγχολικὸς χυµὸς, αὐτῆς τῆς µελαίνης χολῆς, 

ὑπὲρ ἦς νῦν ὃ λόγος αὐτῷ, καὶ τήν Υ αἰτίαν τοῦ κατ ἄρ- 

χὰς μὲν ὀλεθρίους εἶναι τοὺς τοιούτους χυμούς, ἐξ ὑστέρου 

δὲ κρισίµους ἐπιφαίνεσθαι, καὶ καὶ ἐκεῖνον μὲν αὐτάρκως 

διῆλθον. ἀναλήψομαι δὲ καὶ νῦν, ἐπειδὴ καὶ περὶ τών 

ἀναγκαιοτάτω» τῇ τέχνη διέρχεσθαι πολλάκις ἄμειγνόν ἐστιν. 

ὕταν ἄρχηταί τι νοσηµα, τῶν ἐκκρινομένων ουδὲν ἐκκρίνεταυν 

τηνικαῦτα τῷ 7 λόγω της φύσεως, αλλ ἐστιν ἅπαντα συμπτώ-- 

µατα τῶν ἐν τῷ σώματίι παρα φύσιν διαθέσεων. ἐν ᾧ γὰρ 

χρόνῳ βαρύνεται μὲν ὑπὸ νοσωδών αἰιίων ἡᾗ φύσις, απε- 
ψία ὃ᾽ ἐστὶ τῶν χυμῶν, ἐν τούτῳ κενοῦσθαί τι χρηστώς 

αδύνατον, εἴ γε προηγεῖσθαι μὲν χοὴ πέψιν, ακολυυύῆσαν 

δὲ διάακρισιν, εδ ἑξῆς πένωσιν, ἵν λλθη γένηταυ κρίσις. 

ἐδίδαξε 1αὖν. ἡμᾶς ταῦτα αιτὸς κατὰ τὸ πρὠτον τῶν ἐπι- 

δημιών εἰπών " πεπασμοὲ ταχύτητα κρίσεως, ἄσφάλέιαν 

ὑγιεινὴν σημαίνουσἰν. ωὠμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ ἐς κακὰς 

ἀποστάσιας τρεπόµενα, ἀκρισίας 3) πόνους 3 χρύνους ἢ 9α- 

Ῥταεοεάεηίε αρ]ογίίπιο ππεϊαπο]λο]ίοις Ἠππιοτ [οτῖρίας 

3 αἶτα Ρΐιε α πορῖς 4«ποηαε ἀἰ[ιποίαπι ε[, 4ε απα πιΠο 

1ρί ε[ι ονα!ῖο εἰ παπι ΟΡ οαι[απι Ῥεγ πα Ιεία]ες Γαπί 

Ἠα]αςπιοάἱ ἨΗΠΙΟΥΕΘ, Ροβετῖις νεγο Ἰαάϊσαίογ αρραγεαπῖ, 

1 Πας αποφιε οοπιππεπἰαγίο αβαπάε ἁἰ[[εγαίπιαδ, Οία 

νεγο [αΙῖμς ε[ι εἰ ἀᾳ Τς ατὶῖ πιακίπιο πεςεε[αγι [δερίαφ 

ἀι[ετετο, Ῥτορίετεα εἴἴαπιπαπι ἑα τερείεπηα5. Όμυπι αἰί- 

απ πιογβας Ἱπαῖρῖί, Π ημῖά εχοεγπα(ασ, 14 ἴππο παίυταθ 

τ4ίΊοηθ ΠΟΠ οχοεγηϊίητ, Γεά οιπηῖα ΘΑΤΙΠΙ ϱπαθ Ργαείες 

παίωταπα Γαηῖ 1Π ΟΟΥΡΟΤΟ αΠεο[ίοπαπι [Υπιρίοπιαία. Ώπαπι- 

ἀῖα εηῖπι α οαμ[Πς πιογραπα {αοἴεπί]ρας παϊίητα ρταναίατ εἰ 

Ἠωπιογαπι α4ε[ι ογιατίας, ἴππο ταί αἰ]αιιά τεοίε νασμείαχ 

Πετῖ οπιΠπΊΠο ποπ ΡοίεΠ. ῥῬϊᾳμίάεπι αἱ Ῥοπα ογίῇς οδοσῖα- 

ἴμχ οοο(ἵοπεπι ῥρταεοεάετε οροχτἰεί εἰ Γεογδίίοποιπα Γαῦβεηαά 

ἴαπάεπιηιε ΥαοπαΙΙοπε. Ἠαεο απἴεπι πο 1ρ[6 ἀοουῖί 

ερἰἀεπιίογαπα ΡΓίπιο Ἠΐ νετρῖς: (Οοο[ῖοπθς ογ][ οε]ετίία-- 

επι [αἰαβῖσᾳμε [εουτίαίεπι Ερη]βοαπί; εταάα νετο εί 1π- 

οοσία 1π αρ[οε[Πμς νετιαπίατ, νε] οτ1[ι γαοιμΙαίεπι νεὶ ἆο- 
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Εὰ. Ὅμαμι., ΙΧ. Γ140. 147. Ί Ἐά. Ραῇ. γ. (27ο. 971.) 
νάτουρ ἡὴ τῶν αὐτῶν ὑποάερώράρ, ὕιαν οὖν ἐπὶ πέψει νο- 
σήματος ἐπκρίσις γένηταυ. μοχθηροῦ .χυμοῦ, καθαίρεταυ 

(211) τηνικαῦτα τὸ σώμα πρὸς τῆς φύσέως καὶ διὰ τοῦεο 

καὶ μέλαίνα χολή. καὶ πᾶς ἄλλορ τοιοῦτος χυμὸς ἐπειδὴ 

πέψεωο. φανῇ σημεῖα προήκοντος τοῦ νοσήµατος, ἀγαθὴν 

σηµαίνει τὴν κένωσιν. εἰ ὃ᾽ ἄλλως ἐκκρίνοιιο χωρὶς τῶν 

τῆς πέψεως σημείων, ὀλεθριόν ἐστι τὸ σύμπτωμα... ὥστ 

ἐπειδὴ. κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήµατος, απεψίας ἐστὶν αεὶ 

σημεῖα. μοχθηρὰ, διὰ παντὸς ἔσιαυ τῶν τοιούτων χυμῶν 
ᾗ κένωσις. 

Α. 
5 , 3 ΄. Δε. τει ῃ 

[147] Οκόσοισιν ἓκ νοσήματων ὀξεων 1 ἐν πολυχρονίων 

Ὅ 1 τρωμάτων ἢ ἄλλως πως λελεπτυσμένοισι, χολὴ µέλαινα 

) ὁκοῖον αἷμα μέλαν ὑπέλθῃ τῇ ὑστεραίῃ ἀποθνήσκουσε, 

Ίοχες νε] ἀῑαίατητίαίεπι νε] πιογίεια νε] εογηπιάεπι α[ε- 

οίυσηι τεδ]ίας ἀεπιήσίαπε, Οπαπάο Ἰδίίας Ροβ πιοτβὶ 

εοοιϊοπ6μὰ Ῥτανὶ αλουίας Παηογῖ5 Β{ εχοτείῖο, ἰαπι οογρι8 

α παϊιιγα εχριτσαίΩὖ, Αο Ργοϊπάο εἰ ατα ΡΙ]16 εἰ απῖο-- 

Ύπε α)ἴαφ ο]ιεπιος{ ήπιου απάπα οοοβῖοπῖ βμβπα Ρτοεεάεπίε 

ΠΠΟΙΡΟ αρροτιεγ]ηϊί, Ῥομαπ νασπαϊἸοπεΠι Πρπὶβοαηί, ΄ Λας 

νοχγο {4 αρίᾳαο οοοι]οΠΙ5 Πσηϊῖς εχοετπαπίἁγ, αχἰ[]οίαπι οβ: 

[γπιρίοιπα, Όπαγο 4 πάπα ἴπ πιογβρῖ Ρρτϊηοῖρίιο [επιρου ΠΠ 

ογαἁἰίαιας Πσηαν πια]α Γεππρεγ {αίήτα ε[ί {ααπι Ἠαπηογα 

νασιιαἰ]ο. 

ΧΧΙΠΙ. 

Ομίδµς μεν πιογδος αεµίος αμὲε ἀμέμγπος αμε νμίπεγα αμε 

αἰἴμπι ΦιΟΠΠΕΙΗΙΦΜΕ πποᾶπα εχἐεπιμαεῖς δις ατα αμ υε- 

ἰωί [απριμίς πίρεγ [μδιεγίε, τὶ ρο[ἐγίαἰε πιογίιέιγ. 
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Εά. ΟἼνωπι, ΠΧ. [11τ.] | Κά. Ῥα8. Ὑ. (911.) 
αντ Ὁ καιὼ τόνδε τῶν ἀφορισ]ὼν. λόγος ἀσεὶ δυνάμει τοιοῦ- 

τοῷ, ἐάν πε χολὴ. µέλαινα, περὶ ἧς ὁ προγεγραμµένος ἀφο- 

ρισμὸς ἐδίδαξεν, ἐάν τὲ τῷ µέλανα ιὰ τῷ αἵματι ἐοικότα, 
περὶ ὦν ὅὃ προκείµενοθ, λελεπτυσμένοις ἐσχάτως ἐπιφαιῇ, 

κατᾶ τὴν ἑὑστέραν αποθνήσκουσιν. ασθενὴς γὰρ ἐπὶ τῶν 

τοιοίτων ἡ φύσιφ, ὡς μήτε πέψαι δύνασθαι μήτε διακρῖ- 

ναί μήτε ἐκκρῖναι τὰ οὕτω μοχῦδηρα. ὃδιὰ μέγεθος οὖν τοῦ 

νοσήµατος ἀποχεϊσαι μὴ στἐγὀµενα καὶ ταύτῃ Χαλεπὸν τὸν 

Φάνατον οὐκ ἐν ὑστέρῳ φέρει, καῦάπερ ἐν «ἄλλοις νοσήμασν 

διὰ τὴν αθῥωστίαν τῆς δυνάμεως. ἐδήλωσε αέντου κατα 

τὺῦτον τὸν αφορισμὸν ἐνὰργῶς ὕτι καιὰ τὸν ἑμπρωσθεν 

αφορισμὸν ἠνίκα ἐλεγεῦ Αποχωρήματα μέλανα Ἠ οἷον αἷμαν 

προσυπακοῦσαι 103 τὸ μέλαν, ἵνα ᾖ τὸ πλῆρες τοιοῦτον, 

ὑποχωρήματα οἷον ᾽αἷμα μέλαν. ἐδήηλωσε δὲ καὶ ὅτι καλώς 

ἡμεῖς διωρίσαµεν ἀπὸ τῶν μµελάνων τὴν µέλαιναν χολην. 

τὰ μὲν γαρ αἵματι μεμελασμένῳ παραπλήσια φέφειαι δια- 

φέροντα τῷ κεχύσθαι τὲ καὶ μὴ πεπηγέναι καθάπερ ἐκεῖνο, 

µέλαινα δὲ χολὴ καὶ τῷ κεχύσθαι, χωρὶο πεπῆχθαι, καὶ τῷ 

, 

Οτα(ίο ια αρ]ιοσ][πιῖ {19 ε[ι Ροίε[ίαίε. ᾠίνο αἰτα 

Ῥ]5, ἆε αι ῥΡγαεοεάεΠδ ἀοοιί αρΏογιιηαςδ, βνε πῖστα 

ᾳαεαπι αἴτο [απρβαϊί Πωϊµία, ἆθ απίθας Γπρεγίοῦ αρΡµο- 

τ1[πιας, Γαπ1π1ο εχἰεηηαἰἰς ΓΠαρεγνεπετιηῖ, Ρρο[ιγ]άῖε πιοτίση-- 

αχ, ἴπ {αλρας επί Ιπιροςί[]116 εβ αἆθο παίωτα, απ πεφθ 

«ο πεΓθ, Ὠθθ {ΕοΕΓΠΕΓΕ ΏἨθῃιιςθ «ΧεεΓΠΕΓε Ῥο[μί ᾳπαθ 

ια ρτανα [αμέ, : Όματε Ρτορίες πιοτβὶ πιαρη (ιά ἱπειή, 4111 Π1 

οοπ{1πετὶ εἴἵ τερί πεφιεαπῖ, εΠαπάαηίΗτ εἰ 6οἀεπι ἀῑς 

4οετβραπι πιοτίοπι αΠετμηί, Ππος 1π ρο[εταπα, (π6εππβάπιο- 

όυπι αἰῑῖθ ΤΠ ππογΡῖς Ρρτορίεν νιγίαπα Ἱπιρεοϊἰαίεπι, ΟΙεή- 

ἀῑϊ ΡοΓΟ Ίιοο αρμογ]{πιο πιαμ]{ε[ε. αιιοά εἰἲ ἵπ Ῥιοτε, 

απ μπι ἀῑοερεί: ἀε]εειίοπες πίδγαε νεἰ φμαἰίς [απσμίς, Γας- 

αυάϊγε οροτἰεἰ πίσεγ, μῖ Ἠαεο εκρ]εῖα Πἱ οταιῖο.  ΟΠει-- 

ἀῑί απίεπῃ εἰ πο τεοίε α π]στῖς ε]εοιίοπῖρας Ρί{επι αἰΓοπι 

ἀἰβιηκι[ε. Ἠαε παππφπα [απρμϊπὶ ἀεηίσταίο Ππιϊ]ες ἀε]ῖ- 

οἰσπίησ, [εὰ ἀῑβεγταπί, αιοά {ι[αε Επί εἳἴ ποπ αἲ Ί]]αε 

οοποχείαθ. Αίγα γετο Ρ1ἱ16 ἀῑ[ετί, αιποά αὔδαιμε οοπΠςίΓε- 
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Εὰ. Οµασι. ΤΚ. [147. 149.] µ τς Εάν Ῥα[, Υ. (074. 
στίλβον ἔχειν τὸ μέλαν. ἔτο δὲ δακνώδες εἶναι καθάπερ 
ὄξος, αἀναδέρειν -τε καὶ ξυμοῦν τὴν γῆν, ών ΜΗΝ ὑπάρχευ 

τοῖς µέλασιν. 

κδ.. | 

4{υσεντερίη ἣν ἀπὸ χολῆς µελαίνης ἄρξηται, θανάσιμον. 

Ὑπὸ τῆς ὠχρᾶς μὲν ὑπ ἐνίων, ὑπ ἄλλων δὲ ξανθης 

ὀνομαζομένης χολης ἄρχεται τοὐπίπαν ἢ δυσεντερία. ἔυομέ- 

νων τὰ πρὠτα τὴ τῶν χυ- [148] μῶν ὁριμύτητι τῶν ἕγ-- 

τέρων, ἀναβιβρωσκομένων ὃ ὕστέρον, ὡς ἑλκοῦσθαι καὶ γί- 

γεσθαι δυσεντερίαν. ταύτην μὲν οὖν τὴν δτίοας νώ- 
µεθα πολλάκι. ᾖἡἥτιο ὃδ᾽ ἂν ὑπὸ τῆς μὲλαίνης γένηται 

χολῆς, ἀνίατός ἐστι πάντη, οὐδὲν , διαφέρουσα ο. 

τοῦ μεθ) ἑλκωσεως. ὅπου τοίνυν ἐπιπολῆς συνισιαµενος ὸ 

τοιοῦτος καρκίνος του δυσίατος ἢ παντάπασιν ἀνίατὸς 

ἐστι, καἰτου διὼ παντὸς ἐπικείμένον. ἑαυτῷ φάρμακον ἔχειν 

ϊοπο {ω[α Πί αποάφαε Γα]σεπίεπι πΙΡΓοχεπα Ἰαδρεαί εἰ ργας--. 

ίογεα αἱ αοείπα πλοτάαακ Πί εἰ ἵεγγαπι αργαάαί αἴφαο {ες- 

πιθη{εῖ, απογπα ΙΙΙ] η]ρτῖς αεί, 

ς ΧΧΙΥ. 

ΏΥ/επιετία [ αίγα. δι[ε οτίωπι ἀισεγε, ἰειαίε. 

Α Ῥίιε ρα]]ϊάα ποπηα]]1ς, αὖ α]ς {ανα ποπιϊπαία ρ]ε- 

γή) ἀγ/Γεπίοτγία Ἱποῖιριίς, «ἀενα[ῖς ΡΙΗΙΠΙΙΠ Ργορίεγ Μιι-- 

ΏΊΟΥΗΠΑ αον]ηοπίαπα ἀπιοβΙπίς, ἀείπάε οεἰϊαπι εκεί[ι 4ἆεο 

αἱ εχι]οεγεηίαν Παίαιο ἀγ[επίετία, Παπο Ισιίαν ἀγ[επίε- 

τ1άπὰ [αθ6ρο [αΠανΙπι5.  ΟδἰετΙπ Ύµαπε 4) αἶτα Ῥ]ε οχίαπι 

Φιικετῖῖ, Ρτογ[ας α[ἱ Ἱπ[απαβΙ]18, α παπι ΠΜ αΡ αἱοογαῖο 

«άΠοτΟ΄ ἀεναί, οἱ Ιδίίας 1π οοτροτῖ Γαρεγβοίε οοπβ/[ίεης 

ε]ηδ)οῦΙ ϱ8Π0εΥ γυἱκ οιγείάς απ εἰἶαπῃ ΟΠΙΠΙΠΟ ο αρα ΓΙοεπα 

ΠΟΠ τοοῖρίαϊ, Ἰοςί Ἱπιροβίαπα ΠΡΙ γεπεδίαπα {επιρες ᾖα- 

ψεγο αφιιοαί εί Ρρχο[οοίο αὶ οεσπρανΙί Ππίείῆμα, ποπ 

{οἱαπα ααἷα πιθάἰοαιεη μπα οοηΜἰπεπίες αἀ]ασγε[οειδ Παβεγθ 
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Εάν Οµαχί, ὮΚ. Γ18.] Εά. Ρα[. Ὑ. (574. ) 
ὀυνάμενο», εἰκὸς δήπου τὸν ἓν τοῖς περοις 7ιγνόµενον οὐ 

μόνον τῷ μηδὲν ἔχειν δύνασθαι παντὸς ὁμιλουν φάρμακον 

ἑαυτῷ, αλλὰ καὶ τῶν τῆς τροφῆς περιττῶὠν ἀεὶ ψαυόντων 
αὐτοῦ παντάπασιν αγίατον µένειν. 

κε. 

μἷμω ἄνωδεν μὲν ὁκοῖον ἂν ᾖ; κακὸν, κατω δὲ ἀγαθὸν, τὼ 

μέλανα «ὑποχωρέοντα κακόν. 

᾿Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν αἀφορισμοῖς ὁ λόγος αὐτῷ γέγονε 
περὶ τῶν διὰ τοῦ στόματος ἢ τῆς ἕδρας ἐκκρινομένων, ὡσ- 
τὲ καὶ κατὰ τύνδε τὸν προκεἰµενον ἀκούσωμεν αὐτοῦ λέ- 
Ίονιος, ἄνω τὴν διὰ τοῦ στόματος ἔκκρισιν µόνην ἄνευ τοῦ 
περιλαμβάνεσθαι τὴν διὰ τῶν ῥινῶν. ταύτην οὖν φησι διὰ 

παντὸς εἶναυ κακὴν, ὁποῖον ἂν ῇ τὸ αἷμα ἐκκρινόμενον, 

τουτέστιν ἄν τὲ αφρῶδες ἄν τε ἐρυθρὸν ἄν τὲ ξανθὸν ἄν 
'πὲ μέλαν ἄν τὲ ὑδαιώδες ἄν τὲ παχύ. κάτω γὰρ ὑπέρχε- 

σθαι βέλτιον εἶναί φησιν αὐτό. οὕὔκουν οὐδ᾽ ἐνταῦθα τρό- 

πΟΠ ῬοίεΠ, [εά αιιοᾷ α]πιεηἰῖ Ρρταείεγεα εἰ εχογεμιεπίο- 

χμ οοπἰαοία Ῥρετρείμο ἀγτείατ, 1π[απαβί]επι Ῥτοτ[ας χε- 

πηαΗ/{άγ Τά ταϊϊοπΙ οοπ{επίαπειια εΠ., 

ΧΧΥ. 

δαπβιίπεπι [μγ[ήη φμίεπι ε[]εγτὶ φμαἰἰσοιφμο [ε, πιαίωγη, 
ἀεοτ[μτα νετο ἀε]ιοὶ δοπιπη. 

᾿Ῥαρετίοτίρας αρ]ονί[αι]ς ἆθ 15 ᾳααθ ρει ο εί [εάσιπι 

᾿οχοετηιίαχ 1ρί6 νεινα {θοί.  Όματο ΡΓοροΠίο εἰἶαπι 

ΒΡΙΟΓΙΓΠ1ο, ο πααι Τρίο, [ωγ[ωπα, Ῥτοπαπεῖαί εα [ο]α ᾳμαθ 

Ρεχ ο6 Πί εχογείῖο πορῖς Ππιε]]ρεπάα εἰ, πΙπίπηο Υετο 

ᾳἩΏαθ Ῥεν παγεδ οοιηρτεµεηία,  1]απι Ιἴαιε αἲί [επιρες 

εΠε πιαί]απα, οαΙδοµπααο Πί 16 αι εκοετηϊίης [απρα]ς, 

Ἠοο ε[ὶ βνε [ραπιο[αδ, Βνε τΥρες, {νο βαναςδ, [νε πΐσεν,, 

Ώνε αφιο[ας ογα[αδνε εκεί. Ώεοτίαπι επῖπι ἀρίωπα, 

Γαρίτε πιε]]μς5 εἰε Ῥτο[ετί, ποἨ {πιει Ί]]αο εταπηρεη{18. 

ΟΛΙΕΝΙ5 ΤΟΙ. ΧΝΙΙ, ΡΑΕ8 11. Χπκ 
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Εά, 0Ματῖ, ΤΧ. [149. 149.] Ἐά. ΒαΓ. . (274.) 
πον αἱμοῤῥαγικὸν, ἀλλὼ κατὰ βραχὺ συῤῥέον, ὥστε ἐν τῷ 
βραδεῖ τῆς διεξόδου µελανθῆναυ. αὐτὸ μὲν οὖν τὸ συρῤεῖν 
ὕλως εἴς τι τῶν ἐντέρων αἷμα φαῦλον εἶναυ χρὴ νοµίζειν. 
ἄμεινον ὃ᾽ ὀλίγον περ ὅταν αἱμορῥαγικῶς ἐκκρίνήται πάµ- 

πολλα. διὸ καὶ τὸ ἀγαθὺν ὡς οὐ κυρίως εἰρημένον ἀκούειν 
προσῆκον, αλλ ἐν ἴσῳ τῷ ἄμεινον ὡς ἓὲ καὶ οὕτως εἴρητο. 

κάτω δὲ ἄμεινον τὰ µέλανα χωβέοντα, τῷ γὰρ ὄντι τοῦτ' 
ἂν ἕλοιτό τις πρὸ τοῦ διὼ στόματος ὁπωσοῦν αναφέρεσθαυ 
τὸ αἷμα. τουτὶ μὲν οὖν ἄν τις εἴποι, διαλυόµενος τὴν µά- 

γην τῶν λόγων τοῦ παλαιοῦ, νυνὶ μὲν εἰπόντος, ἀγαῦὸν 

εἶναι κάτω ὑποχωρεῖν τὰ µέλανα, μικρὸν ὃ᾽ ἔμπροσθεν κά- 
κιστον ὑπάρχειν. ἐγχωρει δὲ καὶ οὕτως αλοῦσαι τα µέλανα, 

καθάπερ αὐτὸς ἐπὶ τῶν αἱμοθῥοϊδων ἐν ἐπιδημίαις ἔλεγεν 

ὡς ἰώμένων τὰ μελαγχολικὼ παθη. τῷ γὰρ ὄντι µελαγχο- 

λίας ἤδη γεγενηµένης ἵαμα μέγιστὀν ἐστιν αἱμορῥοῖς, µελ-- 

λούσης ἐσεσθαί γξ κώλυμα. ᾖτοιγαροῦν οὕτως ακουόντων 

ἡμῶν ὁ λόγορ ἔσταυ τοιοῦτος, ἄνω μὲν [149 ] ὁποῖον ἂν 

[απου]ηῖ ποτε, αἱ ἵπ Παεπιογτμαρία, {[εά ραπ]αίῖπι Πα 

Πιαεπιῖς αἱ Γι (γαπβία ππογα ἀεπ]ργεῖασ, Εί νετο 1ρίαπι 

ΟΠΙΗΊΠΟ [απσαηεπι 1π αἰημοά Ἱπιεβίπαπι οοπῄαεγε Ππια]απι 

ε[ῄο αισιγαπά απ εΠ,. δεά πε] οµαπ1 ραπ]αίπις ο παπι 

ααμπα Παεπιογγμαρῖας Ἱπβαν οαπιμ]αία εχοενπ!ίυν. Όμαγε 

αιιοά Ἱερίαχ, δοπµπ., ποπ ἰαπηιαπα Ρτορτίο ἀῑοίαπα, [εά 

{απῳιᾶπ αποά πιε]ας [Πσπ]ῃοεί αοοἰρίεπόάαπα εβ, απα[ Τα 

ἀἰσσγεί: ἀεοι[ιωη αμίετι πίργα ἀε]ίοί ππεἰίμςσ. απ Τενεγα 

απ] νῖ Ἰοο πιαρῖς ε]ῖσεί ϱμαπι Ρε; ο5 ϱΠοοµηΠΙΙΕ Πιοάο 

(ωπριαΐπεπι εΠεγε. Ποσο { ααἴάεπ φαἹκρίαπι ἀῑχεγιϊ, «1ο 

{εηίεπιίαγάπι [εηῖ Ῥήσπαπι ἁλααί Ῥτοπαποϊαπ{ῖ πΠο 

Ῥοπ πι ε[ε πίργα ἀεοτ[απι εκοεγηῖ, 4ποά ραι]ο απίε Ρεί[- 

{παπα ε[Τε ἀῑκειαί, ΄ Ροῇαιπιι 4ποφς πῖργτα Πο ασοῖρετε, 

απεππαάπιού τη 1ρ[ε ἵπ ερἰἀεπηῖδ, Ύ 111 4 μαειποΓγ]ιοία]-- 

Όιις αρετεί αΓαήρανίέ, Ῥτουί πιε]απο]ο]ῖοῖς αΠεοβιι5 Ἠ]θ-- 

ἀεπίατ,. Ἀαπι τενετα πιε]απο]μο]ίαο Ίαιι [αοίαε ΠΙιακΙπιΙΠα΄ 

τεπιεάῖαπα ε[ εἰ Γαϊπταοε Πε αεοεᾷαὶΐ Ἱπιρεάιπιεπίέαπι αρετία 

Ἠπεπιοτι]λοῖθ, Ιίαφὰε ποβῖς Πα αοοἰρ]επΗβριας, ἰα]ῖς εταί 

οταίίο:. δαπρμίπεπι ᾗωγ[ωτα Φμαἰἰεειωιφιε Πιεγι ε[}εγτί, ππᾶ- 
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Εά.- ΟΡασε. ΙΝ. [119.11 . Εά. Βαῇ[, γ. (271. ) 

ἡ, κακὀν, κάτω δὲ δι αἱμορῥρῖδων ἀγαθὸν, ὅταν ἐκκενοῖ τὰ 

µέλανα,, τουτέστιν ὅταν ἡ φύσις τοῦ ανθρώπου πολὺν τὸν 

τοιοῦτον ἄθροίδῃ χυμόν. Ἅἄλλως. δὲ οὐκ ἐπιτρεπτέον ἐθί- 
ζεσθαι τῇ τὴν δι αἱμορῥοῖδος κένώσει σφαλερὼν ἠσύψη 

τὴν ἁἀμετρίαν ἑκατέρῳ» ἔν τε τῷ περαιτέρω τοῦ προσήκον-- 

το ἐκκρίνεσθαιυ κάν τῷ παντάπασιν ἴσχεσθαι. 

μστ. 

"Ην ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένῳ σάρκες ὑποχωρήσωσε, Φανά- 

σιμον. 

. ω ὸ / » 4 ” 3” ’ , 

Ἐν ταῖς δυσεντερίαις ἔτι μὲν συνισταμέναις ἐκκρίνεταί 

τινα πιμελώδη σώματα. τούτοις ὃ ἐφεξῆς ὕταν μὴ φθάση 

παυσαμένη, ξύσματά τινα τῶν ἐντέρων αυτῶν, ἀπορῥιπτομένης 

τῆς ἔνδοθεν ἐπιφανείας αὐιῶν ὑμέενώδους οὔσης καὶ πυκνῆς 
φωρ - Δ 9 ’ 2 Ν » / Δ 4 

αναάλογον τῇ κατα τὸ δέρµα τουκτὸς ἐπιδερμίδυν. μετα δὲ 

ταῦτα αυτῆς το οἰσίας τῶν ἐντέρων ἀποξύεται, καθ ὃν 

ἵωπα; ἆεοι[ωπα ᾗρεγ Ἱιαεπιοτγ]οίάας, Φοπμπαν οµµπῃ πίργα 

ναεμαπεμγ, Ἠοο εβ απάπι Ἠοπιϊπῖς παίπτα οορίο[απι Ἰα]ς- 

πηοί ἨΗΠΙΟΤΕΙΙ αεοππηπ]αί.  Ά]ίας απίεπι εα Ύ1αθ Πἱ ρε 

Μαεππογγμοῖάας ναοπαἰΙοπὶ α[αε[ασϊεπάωπι ποη ε[ξ, οµαθ 

Ρεγ]εμ]οίαπι [οτι]αίας Ἠϊταπιαμο 1ΙΠοΟΠΙπΙΟΚεΓαΙΙοπεπι εξ 

αὐππα μ]ίτα πιοάμπι [αηριῖ εχοεγηϊῖιχτ εἰ απππι εκ ἴοῖο 

Γαρρτπη (αγ. 

Χχτ], 

δί ἀγ[επιετία ἰαδοταηεὶ υεἰμεί εαγωπεµίαε ἀε]ιοίαπεμγ, ἨΠΟΤ- 

εἰζεγιωπ. 

ἵπ ἀγ[εημίεγι αααπα αἆμιο Ίαε οοπβμππίασ, Ργῖπιπτα 

Ῥ]ηρυϊα φπαεάαπι «ΟΓροτα εχεεγηυηἰίηγ, Ἠεῖπάε γετο ΠΙΠ 

Ῥτίας ἀείετίπίε, ο παεάαπι Ιρίοτυπι ἹΠπτεβίποτγαπι ταπιεηία, 

ἀεταί[α Ιπίεγίοτε Ἱρίογαπα Γαρεγβεῖε ΠΙΕΠΙΡΤΑΠΟ[α εχ][επίεβ 

οαΙου]αε οιμίῖπι εχίετίαθ οοπἰερεηἰϊ οοΏΠπΗΠ. Ρο[ίτεπιο 

εκ 1ρία Ἱπιε[βΙποταπα [αρβαπίία αλαυπ]ά αρταάιίατ, ᾳἩο ἆε- 

να 
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Εὰ, ΟΠαχι. ΙΧ. {1449.Ί τν Εὰ, Βα[, Ῥ. (ο7ή.) 
ἤδη χρόνον οὐκέτι γίνεσθαι τὴν δυσεντερίαν, ἀλλ ἤδη γεγο- 

φέναι καὶ κατεσκευάσθαι φαμέν. ὅταν οὖν οὕτω μεγάλα 

µέρη τῶν ἐντέρων ἐκκρίνηταυ κατὰ τὴν δυσεντερίαν ὡς δύ- 

νασθαι σάρκας ὀνομάξεσθαι αὐτὰ, Θανάσιμον εἶναί φησι 

τὸ νόσημα, μήτε σαρκωθῆναυ τῆς τηλικαύτης ἑλκώσεως μήτε 

ἐπουλωθῆναυ δυναμένης. 

! 

1ξ’. 

"Οκόσοισιν ἐν τοῖσυ πυρετοῖσιν αἱμοῤῥαγέευ πλῆθος ὅκοθεν- 
-” Ε] ” ι] ’ 4 / ἠ 

οὖν ἐν τῇσιν αναλήψεσι, τουτεοισιν κοιλίαυ καθυγραί- 

φονταυ. 

Τῆς ἐμφύτου Θερμασίας ἀθῥώστου γιγνοµένης διὰ τὴν 
αἱμοθῥαγίαν οὔτε πέιτεσθαι καλώς τὰ συτία οὔθ᾽ αἱματοῦ- 

σθαι, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδ᾽ ἀναδίδοσθαι δύναται, καὶ 
διὰ ταῦτα πάντα τὰς κοιλίας ὑγροτέρας γίνεσθαν τοῖς του- 
οὗτοις εἰκός ἐστι, µέχρι περ ἂν ἐν χρόνῳ πλείονι τὴν ἔαυ- 
τῆς ἰσχὺν ἡ φύσις ἀνακτήσηταυ. 

ΠηΙΠΙ ἴΕΠΙΡΟΓΕ ΠΟΠ αἆμπο Ποτί ἀγ[επίεγίαπα, Γεά Ίαπα Ταοίαπα 

αἰφιαο οοπβΙ(αίαπι είΤε ἀῑοίπιαδ. ΌὉμαπάο Ιβίῖαγ ρεχ ἀγ{ει-- 
ἱεγῖαπι α4εο Ίπασπαε ΙΠ{ε[Ιπογαπι Ρραγίες εχοεγπυίΙς, πί 

Ίρ[ας ϱ631Πθ5 ποπηϊηατί Ρρο[μπε, ἴππι πποτρααι Ἰεία]επι ε[[ε 

Ρτοπιποῖαί, πάπα ἰαπία εκι]οσγα[ῖο πθ(ιθ ο8ΤΏΘ οκρ]εεῖ, 

ηεφμθ οἰσαίτιορ οράιοί α1ιεαῖ, 

ΧΧΥΠ. 
Ομΐδις μετ Πεῦγει ππάεομποιε [απβμϊπὶς εγωπιρίε εορία, 
5 εοπναἰε[οεπείδµς αἰυὶ ἸεμπιεοξαπΕμγ. 

6α]οχο πα[ῖνο Ῥγορίευ Ἠαεπιογγ]ασῖαπα οἱ δῖ πεφιο ρτορε 

οοποοφαῖ, πεφιαε Ἰπ [αηπριίπεπι ππἰαγϊ, 1ΠΙΟ Ύετο ηεφιθ 

ἀϊβτιριαϊ ρο[απί, ἨΗϊ οπιπίθαδ ἀἶνος [6 1ρῇ9 Ἠαπι]άίογεΒ 

Πετί οοπ[επίβπθΘιπα «β, αιιοᾶ Ιοηρίογϊ ἴΕπιροτθ Γααθ ΥίεΒ 
παΐυγα τεοιρεταγετ]{, | 
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Εά. Ολατί, ΤΧ.. [450,1 ΄ Ἐά. Ῥα[. Ῥ. (272.) 
πο ή. ὁ) 

[1501] (79) "Οκόσοισε χολώδεα τὰ διαχωρήµατα, κωφώ- 
«σιος γενομένης παύξεταυ καὶ ὁκόσοισο πώφωσις, χολωδέων 

γινοµένων πανεται. 

Οὐ περὶ τῆς ἐν ἔξει δυσλύτου κωφώσεως ὃ λόγος αὐ- 
τῷ νῦν ἐστιν, ἀλλὼ περὶ τῆς ἐξαίφνης πυρετοῖς ἢ ἄλλως γι- 

γοµένης, ἀναδραμοίσης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς χολης. αὕτη 

γὰρ, ὅταν μὲν καταλάβη τοὺς ἀκουστικοὺς πόρους τὴν κὠ- 

φωσιν ἐργάδεται. ὅταν ὃ᾽ ἐντεῦθεν ἁπωσαμένης αὐτὴν τῆς 

φίσεως ἐπὶ τὴν διαχώρησιν ἀφίκηται, λύευ τὴν κώφωσιν. 

κθ’. 
ε ’ 3 ” - ς ῃ 3 4 ! , 
Οκόσοισιν ἓν τοῖσι πυρετοῖσιν ἑκταίοισιν ἐοῦσι ῥίγεα γἰνε- 

ται δύσκριτα. 

΄ - ο” 3 , ο , » , 

Όσα τοῖς πυρετοῖς καὶ μάλιστα τοῖς καύσωδεσι ἐπιγί- 

νεταυ ῥίγη, κρίνειν εἴωθεν. ἀγαθὴν μὲν καὶ τελέαν κρίσιν, 

ΧΧΥΙΠ. 
Οωΐδις. δί[ίο[αε [μπε ἀε]εοιίοπες, Ίπε [μεσεάεπιε [μτάίταιε 

εε[]απε εἰ ομῖδμς αἀε[ῖ [ωτάῖτας, Ίαεο οδοτεῖς δι[ίο[ις ἀε- 

᾿Πεεοπίδις εε[]αι. 

ἹΝοπ ἆε-εα απο 1Π αΡίία ει [ο]αία ἀῑΠιοι Γατάτίαία 

πωπο 1ρ[ι [6γΠΙΟ ε[ι, [εὰ ἆε εα 4µάε τερεηίε ἀπ Γερτῖραβ 

αὐί αίεν οροτΙατ, Ριίε αἀ οεγεβγάπι τεουγτεπίθ, Όσαπι 

εΏίπα ἀρία πιεαίας. απατίοτίος οῬ[εάετέ, [ωτάιίαίεπι εβιοῖξ; 

ΟμΠι γετο Ίπάε Τρία α παίυτα ἀειιπραία αἲ «ε]εοίοπεπι 

Ρετγεπεχῖξ, {[ατάτίαίεπα. Γοἱνίί, 

ΧΧΙΧ. 

Οἶδιις ἵπ [εὐγίδις [εωιο ἀῑε- τίβογες οδοτίμηεµτ, τὶ ατάματα 

ἐτί[ια ροτεεπάμηέ. 

Οιἱσαρᾳαε {ερείραθ Ῥταοσίριεφιε ατάεπΏρις Σ/6ΟΥΘ8 

[αρεσγεπίαπί, Ῥοπαπα. αμίἀ ειπα αο Ρετ[εοίαπα οτΗίη ἀεοειπεχε 



κ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Εά. Ολαν. ὰ1Χ. [120. 154. 1 ν Εὰ. Βα[. Ύ. (212.) 
ὅταν ἐν ἡμέρᾳ κρισίµῳ γίνηται καὶ μετὰ τών τῆς πέψεως 
σημείων, οὐκ ἀγαθὴν δὲ οὐδὲ τελέαν, ὅταν ἤτοι τὼ τῆς 

μέρας ἢ τὰ τῆς πέψεως σημεῖα ἑλλιιῶς ἔχη. ὅτυ μὲν. οὖν 

πεπέφθαι χρὴ τα μέλλοντα κρἰνεσθαι καλῶς ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν ἐπιδημιῶν ἐδίδαξε, διὰ τῆς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένης 

ῥήσεως, ἧς . ἀθχὴ  πεπασμοὶ, ταχύτητα κρίσεως, ἀσφά- 

λειαν ὑγιεινὴν σηµαίνουσιν. ὅτυ δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἁπάσαις ταῖς 
ἡἱμέραις , ἔν τὸ τῷ προγνωστικῷ διῆλθον καὶ κατὰ τουτὶ τὰ 

βιβλίον τῶν ἀφορισμών,ξει δὲ κατὰ τὸ πρὠτον τῶν ἐπιδημιῶν. 
ἠθροίσθη ὃ ὑφ ἡμῶν ἅπαντα ταῦτα μετὰ τῆό προσηκούσης 

ἐξηγήσεως. ὅσα μὲν εἴρηται περὶ πὼν πρισίμων ἡμερῶν, κατὰ 
τὴν περὶ κρισίµων ἡμερῶν πραγµατείαν, ὅσα δὲ περὶ τῶν τῆς 

πέψέως σημείων, ἐν τῇ περὶ τῶν κρίσεων. εἴρηται ὃ' ἐν αὐταῖς 

καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν κρίσεως, ἡἦς καὶ νῦν 
μνημονεύων [151 ] ἔφη, τὰ κατ αὐτὴν ῥίγη δύσκριτα. γί- 

νεσθαι, τουτέστιν του κακὴν ἐπιφέροντα κρίσιν, ὡσεὶ καὶ 
κακόκριτα ἐλέλεκτο, οἳ οὐ βεβαίάν.. ἀλλ ὥστε ῥᾳδίωφ' ὑπο- 

τροπιάζευν τὴ εἰ μακρὸν ἐμπίπτοντὰ χρόνον, ὡσεὶ καὶ δύσ- 

οοπ[αενεγιΠξ, «4 πυπι ἀῑε αάϊοβίοτῖο εἲ οιιπι βσπῖ οοο[ῖο- 

η]. αοοἰἀεχῖηέ; ποπ) Ῥομαπη αέεια πεης Ρεγ[εοίαπὰ ;: ααΠὴ 

νε] ἀῑαῖ νε] οοοι]ομῖ9 Πρηα Ἱππρετ[ερία: Γαεγίηξ, : Οσα! αεὶ- 

{ω1τ οοηοοοία ε[Τε ορογἰεαί ᾳπαε ]ιάϊοατϊ ἀερεαπί,, ἀοοιῖῖ 

ΡΙΙπΙΟ ερἰἀεπιῖογαπα εα [εηίεπίϊα ΟΠΠ ραμ]ο απίεα Ῥγοίιι- 

Ἠπιὰςς ο] ε[ὲ Ππά Πα: εοσείοπες οτί, οεἰεγίεατεται [αἰι-- 

Εἴεφμε [εειγίιαίετη [Πρηπϊµεαπι. Όιος αι επι ηεβιΙο πι ΟΠΗΠΕΒ 

ἀἱες οτΙ[ι5 ἀποιάαί, ἔτι τα Ρτοσποβίσο,, πα: μου 1Π-1ρίο 

αβρλογι[πιογαπα μγο ἀεο]ατανιί εἰ Ῥταείεγεα 1π Ῥείωο .ερῖ- 

ἀεπιίογιπα. ΄ Ἠαοο απίοπι οπιπῖα. οαπι ἀεσεπίῖ εχρισαίοπο 

3 ΠΟοΡΙ5 οο]]εοία Γαπί απαεοαιπαάο ἆᾳδ  ἀῑεριαδ' Μαά[οαίοτι]θ 

{οτιρία [απίς αΠπεοήππ(αε Υετο 4ε- βρπῖς οοο(ϊομίθ, ἴπ αἷ- 

ἴεγο ἆε ογίρας. Ώε 1 απίεπι εἰ ἆ4θ ο] 4παθ [εχίο ἀἷς 

οβοντίας πανγα πα ε, ου]ά εἰϊθπι παΠο΄ ΠΙΘΙΠΟΥ “αἲ[: Οἱ 

Ἰοο ἀἱε [ιωπὲ ΥΙΡΟΥΕΣ, εος ἀγ[εγίιος Ἱ. ο. ]μάίσαιιειε[]ε ἁί[-- 

ᾖΠείΐες, Ίου ο[ι νε] πια]ααι ονίβη α[ετιαπί, αο {1 οαοοστίἴος 

ἀῑκι[[εί, νε] Πποετίαπι, ία υἱ {αοί]ο Γεριοδ τενεγίαη{ἁζ νο 

ἵη ]οηβαπι ἴεππραβ Ῥγοίαμαπίμχ, αο α [οἰαία ἀῑ[εί]εο ᾱἷ- 
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Γά4. Οµατι. ΤΧ. [151. 1 Γὰ. Ρα. γ. οσα) 
λυτα ἐλέλεκτο, καὶ μετα συμπτωβάτων ὃ᾽ ἔστιν ὅτε χαλε- 

πών, εἰ ἑκταία γίνεται. ) κρίσις, ὑπὲρ ὦν ἁπάντων έγρα- 

πταί µοι τελέως ἐν ταῖς προειρηµέναις πραγµατείαις.΄ ταῦτα 

μὲν οὖν οὕτως γίγνεσθαι καὶ πρὀς τῆς ἐμπειρίας μέμαρτύ- 

θηταυ. τας ὃ᾽ αἰτίας αὐιῶν μακρὸν ἂν εἴη νῦν διεξέρχε- 

σθαι. περὶ μὲν γὼρ τῶν κρινουσῶν ἡμερῶν ἐν τῷ τρίτω 

τῶν περὶ κρίσεων εἴρηται, περὶ δὲ τοῦ ῥίγους ἰδίᾳ κατ αὐτό. 

.. 1. 

«Οκύσοισι παροξυσμοὶ γίνονται ἣν ἂν ὥρην ἀφῇ ὃ πυρετὸς, 
"είς τὴν αὗριον τὴν αὐτὴν ὥρην ἢν λάβη, δύσκριτα. 

᾿Ὑποθώμεθά τινα κατὸ τὴν πρωτην ἡμέραν αρξάμενον 
ὥραν τὴν τρίτην, πεπαῦσθαι δὲ καθ ἠντιναοῦν ὡὧραν ἑτέ- 

άῥι εἰθ᾽ πουν παλιν ἐν τῇ δευτέρᾳ, τῶν ἡμιερῶὼν κατὰ 

τὴν ὡώραν τὴν κ. εἶτα παυσάμενον δο. ὅτε δή ποτε 

τῇ τρίεῃ τῶν ἡμερῶν πάλιν ἀρξασθαι κατὰ τὴν τρίτην 

ὥραν, εἶτ αὖθις ὡς ἔτυχε παυσάµενον ἄρξασθαυ τῇ τε- 

κΙ[εῖ, αἰᾳπα Ππίεγάππι εμπι ρτανῖρις [Γπειρίοππαρας [εχῖο 

ὅτε Πί ομ][ς, ἂε φαἱδάς οπιπ]ριίδ 1Π οοπΙΠΙεηοτα (19 ἴγαοίᾶ-- 

Τἱοπῖρας α πε οὀπ[ογιρίαπι εΠ.  Ἠαεο νετο Πα Πεεί 1ρία 

εἰῖαια εχρετ]επ[ία {ε[ίαίαχ. Έογαπι απίειη οαΗ[αδ 1Π ῃΓας- 

Γεηιῖα Ἰοπραπη [0Γ6ἱ 6χροπεγε. Ώε ἀῑεβιας οπίπι Ἰπάίσαι- 

ει δυς {εγι]ο ἆ4ε ορια Ίρτο ἀῑκίπιαδ, ἆε τίρογε γετο 

Γεογβπι Ρτορτίό Ἠόο Ἰρτο. 

κκ 

Ομῖδις αεοε[]Ἰοπες πε φμαπίαεμπφιίε Ίογα Γεῦτῖς ἀἰγηί[ε- 

στίε, [ ρο[ίεγο ἀίε οαάεπι ια απῖεα Ἰποτα ργειεπιάεγίν 

-αἷ[[βεἐς [ωπε ]μαἰσαεἰοπίς, 

Θιιρροπαπηας Ργίπιο ἀἱς ποππα]]απι Γευγ]οίίαγε οοερῖ[ε 

Ίουα {ετῖα εἰ α]α απανῖς Ἰοτα. ἀεβιΙε, ἀείπάε [εοιπάο 

4ἱε εαἀεπι Ίογα ἱεγία εοορί[[ε γΠΓιπιάπε σε[α[ε ᾳΠασιι-- 

από Ίονα {εργει. [επι Τεγῖο τατ[απι ἀἱο ἰοετίῖα Ἠογα 

οοερΙἴε; πποκ τιι[α5 απανῖθ Ίοχα ἀε[ι[ζ οοερί[]ο Πεν 
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Εά. Οµατί, ΤΝ. [151.] ἴ Ἐά, Ρα. γ. (210. ) 
τάρτῃ τῶν ἡμερών κατὰ τὴν . τρίτην, ὥραν καὶ οὕτως ἀξὶ 
κατὰ τὸ ἑξῆς φυλώττεσθαι μὲν αὐτῷ τὴν τρίτην ὦραν, ἐν 
ᾗ τὴν ἀρχὴν ὁ παροξυσμὸς λαμβάνει, μὴ φυλάττεσθαυ δὲ 
τὰς ἄλλας, ἐν αἷς παύεται, τὸν οὖν οὕτω νοσοῦντα µακρό- 
τὲρον ἀνάγκη φοσῆσαυ χρόνῳ τῶν ἄτακτον. ἐχόντων τὴν 
ὧραν τῆς ἀρχῆς τοῦ παροξυσμοῦ. ποῦτο μὲν οὖν ἡμεῖς 
ὑπὸ τῆς πείρα μαρτυρούμενον εἰρῆσθαί φαµεν. εἰσὶ -ὁ᾽ 
οἳ τοιοῦτό τὲ φασιν εἶναυ τὸ λεγόμενον. εὲ τῇ πρώτῃ τῶν 
ἡμερών παροξυνθεὶς ὁ κάµνων ὥρα, φέρε εἰπεῖν, τρίτη παυ- 

σάμενόρ τε δωδεκάτην. οὕρρν, εἰ τύχοι, παλιν ἄρξαιιο. τῇ 

δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν, κατὸ τὴν δωδεκάτην ὧὦβαν δύσκριτον 

ἐσεσθαί φασιν αὐτῷ τὸ νόσημα, μήτε λογισμὀν τινα προσ- 
τιθέντες, αλλὰ μηδ. ἀπὸ τῆς πείρας. μαρτυρούμενον ὑπο- 

δεῖξαι δυνάμενου τὸν ἑαυτῶν λόγον. οὐ μὴν οὐδὲ τὸ δύσ- 
κριτον, οἷόν τ' ἐσεὶν ἐπινοῆσαι κατ ἄλλο τι σημαινόμενον 

εἰρῆσθαυ παρὰ τὸ δύσλυτον, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοῦ- 

τον, ἐάν τε καθ ἑκάστην ἡμέραν ἑἐάν τὲ διὰ τετάρτης ὁ 

κάμνων παροξύνηται κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν, δύσλυτον ἔσταν 

απαχίο ᾖϊα, εαἆεπι Ίογα ἑεγίῖα; αἴηιο Πα ἀεἴποερς [εγνατί 

{επιρες Ἰοιαπι ἱδυίίαια, 1π αια αορε[Ἱο {αμα Γαπηῖξ ΘΧΟΙ-- 

ἀἴαπας αἶία αιίοπα οταν ηος [εγνανί, Ἱπ οαμίριας. είς, 

Οι ἰα ΠΠΟΥΡο Ἰαβθοτοῖν επι ἀἰπίατηϊονί 116 «ἴεπιροτθ 

αερτοίαγαο πορε[ῖο ε[Ι, αἱ Ππογάϊπαίαπα ργἰποὶρ αοσε[]οηῖς 

Ἠογαπα ΓοτΗηίασ. οο [απε πο εχρετ]εμί]α, οοπιργοβαίαπα 

4, Η]ρρουταίε Ρτοπυποἱαίαπα ε[[ο αγριίχαπαυσε, Φυπῖ ααίεπα 

αἩΙ ααοά αὐ 1ρ[ο Ρτοπιποϊαίας 1 εί[ε να]απὲ ε]αδιοῖ, 

Φ] αᾳαάε ῥΥ]πιο ἀῑθ αθσγοίπι αοσθ[ῃο 1πνα[εγ]ί ογα, 6χοπι- 

ΡΙί ριναίῖα, ἱετίία οἳ, {1 Ιία {ο ἰπλί, Ίογα ἁποεοίπια 

ἀείιετΙί, εαᾷεπι [εομπάο γµγίαπι ἀἱο Ίου ἀποάθοίπια {πι-- 

οἱρίαί, πποτΡΙτα α]απί 1ρΠ ]αά]σαία {οτο ἀἰ[ιοί]εαι, α παπι 

Ἰπίονίπαι Ὠη]]απα. [αἱ ἀῑοιῖ ταἰΙοποπι αἤειταο, Ππι]]αιη αἰία- 

Παπίο οκρογ]επίῖα Ῥγοβα[1οπθΠα. ΠΠοΠΙίχατο Ροβμηϊ, πι 

γεγο 1]ά, ]μαάίσαιμ αὶ[[ιος, αἰίο Πβπϊβοαία Ιπίε]]ῆσεχο 
Ώοὰ ρο/υπαι8, παπα το [οἰμει αῑ [[ιοἰἱἱε, ααβί Ηάρρουχα- 

ες ἀῑοετεῖί, [να αιοιάῖα, {νο Ἰεγίῖο αιαείονο 4ποηιθ 

4ἱο αοοε[]Ἱιο οαἆεπι Ίογα τοροίαῖ πιονριπι Ἠμπο {ογο [οἰαία 
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Ἐά. Ομασι, ΤΝ. [101. 159. ΕἩ. Βα[, Ύ. (979.) 
τοῦτο νόσημα, κἂν ποδλαῖς κάν ὀλίγαιρ ὁ παροξυσμὸς ὧραις 

/ένηται. τοῦτο μὲν οὖν, ὡς ἔφην, ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας µαρ- 

τυρεῖται. τὴν ὃ᾽ αἰτίαν αὐτοῦ γοµιστέον εἶναι τοιαύ- [152] 
την, ὕταν μὲν ἄστήρικτον ᾖ τὸ τῶν παροξυσμῶν αἴτιον, οὐ 

φυλάττει τὴν αὐτὴν. περἰοδὀν τὲ καὶ προθεσμίαν, ὅταν δ᾽ 

ἐστηριγμένον, φυλάττει καὶ διὼ τοῦτο δύσλυτον μέν ἐστι τὸ 

ἐστηριγμένον, εὔλυτον δὲ τὸ μὴ τοιοῦτον. μµοχλείας γὰρ, ὡς 
ἂν εἴπου τις, ἰσχυρᾶς δεῖ τοῖς ἐστηριγμένοιον τις ἐν γρό- 
γῳ. πλείονι καὶ διὼ βοηθημάτων ἐσχυροτέρων τε. καὶ πλειό- 
φων γίγνέται. 

λα. 
.ν , .» ” 

Τοΐσι κοπιώδεσιν ἓν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ 
ε ΤΝ] ΄ / 3 / τὰς γνάθους μάλιστα αἳ ἀποστάσιὲς γίνονταν. 

᾿Ερῥέθη ἤδη καὶ πρὀσθεν ὡς τῶν κόπων ἔνιου μὲν ἐπὶ 

κινήσεσι γώνόονται πολλαϊς, οἵπερ ἁπλῶς τὲ καὶ κυρίως ὀνο- 

ἀμ[μοί]επι, [νο πιπ]ία {νο Ῥαπσας Ίοχαν ἀπτεί αοοε[]Ἱο, 

Ἠοο 1σίίας, τί ἀῑχϊ, οχροτ]επἰῖα οοπιροβαίατ. Ε]ΙΦδ νεΓο 

αυ [άση ἴα]επι ε[[ο ατβῖγαπᾶάιπι εΠ,. Οὐτπ ἄσοε[Ποπια 

ζαυ[α π]πῖπιο Παδ]ία ΓαεγΙς, εαπάεπι Ῥεγιοάπι εἳ Παίαπα 

Ἠοχαπῃ Ποη [εγναί; αἠμπι Ύετο Παρβίῖς εκ[Π[εί, εαπάεια 

Γεγναί: αἰφμε Ι4εἶγοο α4άε εαμία Ἠγπιαία οοηβαϊ, εαἆεπι. 

Το]αία ἀῑ[Ιαϊ]ςΣ Ύαπαε νοτο 8] ΠΟΠ εΠ, [οἰαίὰ Ταοἵ]Ι 

εχΙ[πι. ΊΝαπι ᾳπαε Ἠγπιαία εἰ Ἱπιραοία [απὶ τοὺιβο οπο- 

ἅαπι, αἱ νυ]σο Ιοφήτως, τεοἰο ορι5 άαρεπί τί ἀἰπιονεδ-- 

των, ουΙ εἰ Ίοηβο ἴεπροτε εἰ Ρε πώ, αο Ρίτα ααχ]- 

1α οοπρατα(α{, 

ὁ ΧΧΧΙ. 
Τια[Πειάίπε Ρετ Γεῦτει ἰαδθογαπιίδις αἆ ατγιἰομίος αο πιαπίππε 

εἶγεα Ἱπακχι[ίας αὐ[οε 5 ΟΥ Εις 

ος δοππα]]αν Ἰα[πμάἶπος οἳ πια] {ον πιοίας Ποτ Ίαπ [α- 
τα [αορίας ἀῑσίππι ε{ι, αιάς [ἰπιρ]ίοῖίετ 4ο ΡΓορτ]ε 1α[1- 
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Εά. Οµασὲ, ΤΧ., Γ155.] τν Εά, Βαῇ, Ὑ. (012 .) 
μιάξονται κόποι.  τινὲς δὲ οὔτε σφοδρὰς κἐνήσεις ιό μονά 

τὲς εἰώθασι γίγνεσθαι κοπώδεις. τοὺς τοιούτοις οὖν κὀ- 
πους οὐχ ἁπλώς κόπους, αλλὰ μετὰ προυῦήκης ὀνόμάξουσέ 

χόπους αυὐτομάτους. ἁἀμφοτέρων ὃ) αὐτῶν κοινὺς ὁ πεπον- 
θὼς ὑπαάρχεν τόπος, ἐστι ὃ᾽ οὗτος ἅπαν τὸ μὐώδες ἐν τῷ 
σώματι γένος. ' ὅσοι ὃ᾽ ἐπὶ κινήσεσε πλείόσ γίγνονται κὀ- 

ποι,' πρὀσεστιν ᾽αυτοῖς ἴδιον ἐξαίρετον ἡ ἐν τοῖς ἄρθροις 

Θερμόεης, ὧσε ἐπὶ τούτων μὲν. οὐδὲν Φαυμαστὸν εἰς τὰ 
ἄρθρα γἱγνὲσθαι τὰς ἀποστάσεις, ὡς' καὶ πεπονηκὀτα ταῖς 

μυσὶν, ὁμοίως καὶ τεθερμασμένα περαιτέρω τοῦ προσήκον- 

τος. τοῖς δ᾽ αὐτομάτοις κόποις ἑνὶ µύνῳ λόγῳ τα ῥεύματα 

κατασκήπτειν εἰς ἄρθρα συμβέβηκεν, ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις 
σχεὺὸν ἅπασι νοσήµασιν, ὅσα δι-- αποστάσέως κρίνεται τῆς 

εὐρυχωρίας αὐτῶν. ἐπιτηδείως ἐχούσης, ὑποδέξασθαι τὰ πὲ- 

ριττά. σπανιώωτέρα μὲν οὖν ἐπ᾽ ἐκείνων εἰσὶν αἱ αποστά- 

σεις, ἐπὶ δὲ τῶν κοπωδῶν. πλείους, καὶ μαλισὺ᾽ ὅταν. αὐτό-- 

µατος ὁ κόπος ᾖ καὶ τούτων αὐτῶν μάλισθ’ ὕσοι διὰ πλῆ- 

Θοο. ἐσταυ τοιγαροῦν καὶ καιὰ τὸν ἀφορισμὸν τοῦ λόγου 

{αᾷἱποες ποπιϊπαπίασ.  Οι]άαπι Υεγο πεφιε αππι]15 ]αοία[ῖ 

πο {οπίλιι6 ΙαβΠιμάπες ρα οοη[αεγεγιιηῖ, Τα]ες 1αφθ 

Ἰα[Πίμἀἶπες πο Πιηρ[ἰοίίος Ἰα[πιιάίηες, {[εᾷ ουπι αὖ]ετ 

ο]οπε [ροηίσπεας Ια{Πιμά πες θρρε]αταηῖ,  Ὀιτίαια ααίεπι 

μερα οοιηπιἁΠῖδ ε[ὶ Ίουιςφ αΠεοίις; Μο νενο (οίαη εἰ 

πι [οιί]οτη. 1 ΟΟΥΡΟΤΕΘ δεηδ. Λί ᾳὐάε εκ Ρ]Ηχίρας πιο 

Ποπίθας λαιαάίωες ολοσίαηίας, 1ρῇς {πε[ὶ ργόρείι5 αο.ρθ- 

ομ]ἱαγ16 αγἰου1ογΗπα. οαἱος. . Όματο ρε ας 1Ππ αγῖομ]ο8 

αὐὈ/[οε[ιας ΠΠ πος εΙ, αἱ αυ αηα οι, πη{οια115 1αβο-- 

τανοετ]ηί αἴᾳαε Ρρταείες πιο 1ποα πεί, Θρομίππος 

αμίοπι αιμα πίραδ απεπιαδποάιαπι οἱ αἱ οπηπίριις [ετο 

ππογρὶς αἱ αὐ[οσ[α εά[σαπίας, αἱ Πακίοιιος ἀοοππιραπὲ 1 

ατίίομ]οδ, παπα Πἱ ταοπε [οία 4ποά Πραϊία [πρεγνασαηεῖς 

γεσῖρίσπάἰς Ἰάόπθα [αοιαφας [ουσ η Εν Πατίοτος  Ἱσίτατ 

οοίενῖ]ς 1 Ιποτρῖς [απ αὐ[οε[αςτ- . Ια/πιάίπε νογο  α[ᾗεοίτς 

Ῥ]ηγες ας Ρο βπηίιπα ο Γροβίαιοα Γαογ1! Ἰα[πίιιάο εἲ 

Ἱΐς 1ρῇς ρταε[ογίῖαι α- ρΙομαθίπο Ῥτο[εσιῖδ. Επί πρίν 

οτα(οιῖς αρλοχ1[ππϊ Γαπηα ε]Ιδηιοᾶί, 1α[]αι φιιοπος]ὸ-- 
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τὸ κεφάλαιον τοιοῦτον,. τοῖς κοπώδεσιν ὁπωσοῦν ἐν πυρε- 

τοῖς γενομένοιςν ἐς ἄρθρα καὶ µάλισται περὶ τὰς γνάθους 

αἱ ἀποστάδιες γίνονται. συμβαίνει δὲ τοῦτο δια τὴν ἐν τοῖς 

πυρετοῖς θερµασίαν, ἐπὶ κεφαλὴν ἀναφερομένου τοῦ πλήθους, 

εἶτ ἐντεῦθεν τῶν περὶ τὰς γνάθους αδένων ὑποδεχομένων 

αὐτὸ, καθάπερ ὅταν. εἰς ῥουβώνας  μασχᾶλας ἀφίκηταί τι 
τών ἐν ἐκείνοις τοις µέρέσιν. | 

μον νο 1βν νο) 
[155] (278) Ὁκύσοισι δὲ ἀνιστομένοισιν ἕκ τῶν νούσων, 
γῆν τι πονήση, ἐνταῦθα αἱ ἀποστασιξς γίνονται. 

Εϊίπερ ὁ πόνος τήν τε σφοδρᾶν κίνησιν σημαίνει καὶ 

τὴν ὀδινην καὶ τὴν βλάβην, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείχθη, πρὀ- 

δηλον δήπου ὅτι καὶ πονεῖν τὸ ἐν πλείονι κινήσει γενέσθαν 

δηλώσει καὶ τὸ σχεῖν τινὰ ὀδύνην ἢ βλάβην. ατὰρ οὖν καὶ 

εµποιε Ῥεν [εγες [αοιῖς αἆ αγιϊομίος, ργαεοῖριε εγο εἶγοα 

πιάκιἰίας αὐ[εο[}ις οδοτίιµπξµγ,. Ἠοο αμἱεπι Ργορ!εΓ Γεῦγῖα πα 

οα]όγεπι΄ αεσἰὀτί απο Γαγ[απι αἆ οαρυιῖ Γοτίαν ΙΙΠΙΟΓάΠΙ οο-- 

Ρία, αἰιαπι Ἱπάα Ροβεα ἀεβιεηίειι οἴγτοα ππαχῖ]]ας εχοἰρ]αηῖ 

σἱαπάπίαε;  ᾳποπιοάο Πί,. ααὐπ 1 Ἱηραῖπα αιἲ Ρειᾶς ἃ 

Γαρεχϊοτίρας ραχδρας αλἰαι]ά αρραιεγίί, 

ΧΧΧ. 

Οιΐδις εἰ πποτδίς οοπυα[ε[οεπιίδιςν [ φμα ραγς Ἰαδογανε- 

γἱὲ, ἀίίο αὐ[οε[]ως ογἰμηεμτ. 

51 Ίαῦοι εί νε]επιεηίοπα πιοί!πι 6ἱ ἆοἱογεπα οἱ Ἰαείιο- 

ηεπι βρπ]ῇοεί,. αιιεπιαπιοΦπα [ωρτα ἀεπιοπ[ταίαπι εῇι, 

εοπβαϊ [απε Ι4βογαγε ϱποφε ΥεΡΙΗΙ ἴππα 1π νελεμιειΕ]ογί 

χηοία ε[ἴο ἔππι ἀο]ογεπ αἰίααεπα απί Ἰαείοπεπι Ἰαβετο 
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Φαίνεταί τισι τῶν ἀνακομιζομένων ἐκ νόσου, μὴ πάνυ «κά- 

λὠώς κεκαθαρμένων τών ἐργασαμένων τὴν νὐσον. χυμῶν, 

ἀλλά πινα περιττὼ καταλελοιπότων, «ὅταν. ἤτου κάµνωσιν 

ὀδυνηθώσέ το µόριον, ἐκεῖσε κατασκἠπτειν ἀποστήματα, τοῦ 
μὲν καμάτου λόγον αἰτίας ἔχοντος, τῆς ὃ᾽ ὀδύνης σημείου. 

κατὰ μὲν γὰρ τὰς «σφοδροτέρας 'κινήσεις. ᾖ.τε δύναμις ᾿αθ- 
ῥωστοτέρα γίνεται καὶ θερμασία πλείων ἀνάπτεταιι τὸ δὃ 
ὀδυνᾶσθαυ τοῦ ῥεύματος δη κατασκήπτοντος ἀποτελεῖτα. 

τοῦτο μὲν οὖν, ὧς ἔφην, γιγνοµένης ἀποστάσεώς ἐσει σημεῖον. 
ᾗ ἀθῥωστεία δὲ καὶ ἡ θερμασία ποδηγεῖ τοὺς περιττοὺς ἐπὶ 

τὸ πεπονθός, ἑκατέρως μὲν οὖν ὡς ἐπιδέδεικται δυνατὸν 

ἀκούειν τοῦ πονῆσαι. τῷ . µέντου λόγῳ παντὶ τῷ νῦν. ὄφ᾽ 
“Ιπποκράτους περαινομένῳ τὸ ἕτερον τῶν σημαινομένων 

οἰκειότερόν ἐστιν, εἴ γε δὴ προειρήκει μὲν ιπὲρ τῶν Ἀο- 
πωδῶν πυρετών. ἐφεξῆς δὲ πάλιν, φησὶν, ἄταρ καὶ ν 

προπεπονηκόᾳ τυ {ᾖ. Φαίνεται γὰρ ὁ μὲν πρὠτοο ἀφορι- 
σμὺς οὗ ἡ ἀρχὴ, ἔν τοῖσυ κοπωδεσε, περὶ πῶν ἐν ταῖς νό-- 

Πσπϊβσαγθο,. Όιααπα οὗ τεπι ἵπ (πἱρησάαπι εἰῖαπι εκ πΙΟΓΡο 
οοπνα]ε[οεπί]ρας αρρατεί, Ύ Μπι ΗΙΠΙΟΓΕΡ ΠΠΟΣΡΙΗΠ4 ϱ[Ποίε- 

ἴο πο [αἱ16 Ρυγραίί {αεγπί, Γεά ᾳἀαεάαια Γαρεγνᾶσαπεα. 

τοἠφετίπε, Ύααπι. Υεὶ Ιαρογαπίεπι νεἰ ἀο]επίει ραγίεπι 

αλ παπα Ἰαβεαη εν ἆ]]πο αΡ[οεας ἀεοίπΙρετε, Ίαροτε αμἱ- 

ἀοπι οαμ/αθ, ἀο]ογο Υεγο Πρηῖ ταοπεπι ορι]ηεπίε, ' Ναπι 

Ρο νεμεπιεπίῖογθ5 πποίι5 ἰήα. νίγεθ ΠπιρεοίΙ]1ογεθ βαηί, 

πι οαἱος πι]ος αοοεηζΙίασ;. ἀο]ου αμίει Παχίοπθ Ἰαπι 

ἀεοιπιρεμίθ ροενΠοϊίαν, Πίο Ιβίίας, αἱ ἀῑχίπις, οῬογΙεη[]6 

αὐ[οο[ἴας [ση ο. Ππιροοϊλ]ία νεγο εἰ οπἱος αἆ ρατίεπι 

α[[οσία οκογειποπία. Ργονα]!ε, . Ὀϊχοιαο ἐρίας, αἱ ἀοπιο- 

Πιγανίππαδ, πποάο ασοίρετε ρο[απηας νενραπι Ιαβοχασθ. Ὁπι-- 

νει[ας ΙαίΠΕΗ ΘΟΥΙΙΗ Γοπίεηίϊαςς 4ας Πππο αρ Ηρροογαίε 

Ρεοπιποίαίας, αἰἴεγα ππαρῖὶς οοπργαί Πρηϊβοαίαπην  9ἱ 

ααἰάσιη ρείας 49 ]α[απῖς ααἲ οσα Ἰα[μαάἶπο; Γερηῖριις Ἰο- 

αααίιις ο ταγ/άπ]φαε ἀείποερς Ἰπαπί: /[εά ῇ ρατς τίς 

ἰαὐογανεγίε. Νἰάθίαν  εη]πα ρταεοεάεμς αρλοσ][πιας, ου)15 

πίστα, ἰα[[εμάίπε ρεν Γεὖτες ἰαδογαπιιόμςν ἆθ 119 1αθ 1 
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σοις κόπων ολλ δὲ νῦν προβείµένος ὑπὲρ τῶν 

ἓν ταῖς αναλήψεσιν, ὃ δ᾽ ἑξῆς ὑπὲρ τῶν προηγησαµέγων 

τῆς νόσου, 

λ}. 
. .) Ἀ ο κε 

[154] ᾿άταρ ἢν καὶ προπεπονηκόό τι ᾖ πρὸ τοῦ νοσεῖν, 
ἐνταῦθα στηρίζει ἡ νοῦσος. 

΄ 3 , ω } 

Έίτε συναπτειν τις ἐθέλει τοις προειρηµένοις δύο Λό- 

γοις καὶ τοῖτον νὶν ἑἰρημένον εἰς ἑνὸς αφορισμιοῦ συμπλη- 

ῥωσιν εἴθ᾽ ἕκαστον ἰδίᾳ περιγράφξιν οὐ διοίσε. δέδεικταυ 
ε ’ 3 ” τη 3 ΄ . 

γὰρ ἡ τε κοιγύτης αυτῶν καὶ ἡ καθ᾽ ἕκαστον ἰδιόιης ἓν 

τῷ προειρηµένῳ λόγω. ῥηθήσεται δὲ καὶ νῦν ἔτι δια βρα- 
[ ’ Ε / ο ., ολ ” ; 

χέων. ὅταν ἐν νοσήµατε κοπώδης αἴσθησις 1 τῷ κάμνοντο, 
; » [ ” », 

προσδέχεσθαι χρὴ /ένήσεσθαί τινα ἁἀπύστασιν εἰς ἄρθρα 

καὶ μάλιστα περὶ τὰς γναθους. ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἄνακο- 
, Ε ’ ι, 3 / -” ; ο) 3 

µιζόμενος ἐκ νύσου κάµη τινὶ μορίῳ τοῦ σώματος ἢ πρὶν 

πιοχρῖς Παπί Ἰα[Πιπάἴπῖρας οχρ]]οατῖ, ἩἨΠΠΟ Ύοτο Ρτορο(- 

ἴμβ ἆε 1δ αᾳπαε οοπνα]ε[οεηί1ρας αοο]ἀιπῖ, [εαμεης ἆ6- 

ηΙ(με ἆθ 1116 ᾳπαε ππογραπα απἰεσειηῖ. 

ΧΧΣΠΙ. 

δεά εἰ [ «μα ματς απἲε ππογδιπα ἰαδογανετίε, Πίο πιογδις 

ἴπ[ιᾶει. 

Φῖνε ας γνε]έ ἆποδις Γαρεγιοπ1θης αρ]οτ][ηῖδ ῬγαςῬ- 

Γεπίεπι αἆ υπίας αρμοτ][πηῖ οοπιρ]επιοηίιπι οοπηεοίετε, 

ῄνε ἀεοτίαπι ΠΠΙπιηιιο Γοΐρετα, ΠΜ] τειυ]ετῖῖί, ΊἈΝαπι εἴ 

εογΙΠΙ οοπιπιπη]ίας εἰ ΠΗΡΙΙΟΓΗΠΩ Ργοργιείαδ 1π ῥρταεὰ]οίο 

ἐεχία ἀεπιοηβταία εΠ, Ἀαπο 4άοφπε ρ81οῖδ α πορίς εἰϊαπι-- 

πΙΠι - ἐχρ]εάρίίασ,  Όσιπ 1π ΠΟΡΟ ἸαπμάἰΠῖς Γεη[ας 

{μετ αερτοίαηἰΙ αξ[οε[[ας  αᾳμῖς 1π αγιΙομ]ο8 8ο Ρτᾶε- 

Γεγίῖπι οἶγεα πιαχῖ]]α εχκ[ροοίαηἀ.. ΘἰπϊΙ πιοάο ΠΠ ααἷθ 

ες ΠΙΟΓΡΟ οοπνα]είοεπς απῖ : ΡργΙαδᾳμαπι αεργοίατεῖ, ῥρατίε 

α]]ηια οοτροτί5 Ἰαροχανετῖ, 1Ρ[ι αΡ[οθ[ας πιείπεπάμς, Ναι 
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Εὰ. Οµατί, ΤΚ. [154- 105. 1 Γά. Ραῇ, τ, (273.) 
τοῦ νοσεῖν. εἴωδε γὰρ κατῷ πολὺ. Καράσιμήτετεω εἰς τὰ 

τοιαῦτα, κατ ἐκείνας δηλονότο τῶν νόσων, ἐφ ὧν. ἐλπίς 

ἐστιν ἀπύστασιν }ενέσθαι καὶ μὴ προκριθῆναι τὸ νόσημα 

δι ἐκκρίσεως. εἴθηται μὲν οὖν τινα κἀν τοῖς πρὀσθεν 

ὑπὲρ τῆς τῶν τοιούτων νοσηµάεων διαγνώσεως. ὁ δὲ σύμ- 

πας λόγο ἐν τοῖς περὶ κρίσεων ὑπομνήμασι διήρηται. 

λδ 

ν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ οἰδήματος μὴ ἐὐνιορ ἐν τῇ φά- 

ϱυγ}ι πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιγίγνηται, Φανάσιμον. 

"θνεστι μὲν καὶ ἁπλώς ακοῦσαι τῆς ἀρχῆς τοῦ ἆφορι- 

σμοῦ, καθ ἥν φησιν, Ἰν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, ὡς εἰ καὶ 

οὕτως ἔτυχεν εἰπων, ἣν πυρέσθοντε ανθρώπῳ οἰδήματος μὴ 

ἐόντος ἑνεστι δὲ καὶ σὺν ἐνδείξει [155 ] τινὲ πλείονι, κα- 

Θάπερ εἴωθε καὶ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν γράφειν, οὐ τὸν 
ἁπλώς ὁπωσοῦν πυρέττοντα δηλών, ὅταν εἴπη πυρετὸς εἶχεν 

αὐτὸν, ἀλλ ὅτῳ μέγας ἐστὶν ὁ πυρετὸς, οὕτως ἑρμηνεύων. 

ΡΙεγήπι(αο ἵπ ο ραγίες Ἠήππογαπι ἀεοπρίίας Ποτί οοΠ-- 

Γιον!ῖ, 19 ν]άε]]οεί πιοτβῖς, ἵπ απ1ρας [ρες ει Εαγί αὖδ-- 

οε[ἴας, πε(αα ΠΙοΥΡΙ5 ρε; εχογεἰίοπεπι ρπης ]πάϊοαπα ας 

ε{[ι.  [α ε]ιιδαιοᾷΙ ν6γο ΠΙΟΥΡΟΣΗΠΙ ἀἰσποίϊῖοπα 1π [αρεγ]ο- 

τΊραδ ΠΟΜΠΗ] ἀῑκίηιας, Γεὰ πηῖνεγ[α ἆς 15 εχρ]απα[ῖο ἵπ 

οοπιππεπ{αχ[15 ἆε οἶββις ἀεο]αταία εἴ, 

ΧΧΧΙΥ. 

δὲ [εῦγε ἀειεπίο, ἔµππογε Ἰπμίιο ἵπ [αιοίδως οπἰλεπίο, {ι[- 

]οεαιίο ἆεγερεπῖε [μρεγνοπετίε, πιό εἰ Γεγια. 

Νοῦῖς 1πε[ὶ εἰ πιά αρ]ιοτὶ(αιὶ πα ατα Ππιροίίες {π- 

ἴο]]ρογε, ἵπ 41ο αἲι: δί εῦγε ἀειεπιὸ, 89 {ι ἀἰκητει: 

Λοπαϊπί [εὐγίοιεαπεϊ πιαἰίο επι[ἑεπίε ἵπ [αμοίδιις Επ πποΓε ]-. 

οεί εἰ ου ΙΠα]ογε απααπι θιπρ]ιαί {ευγῖς Ἱπε[ί, Τία. εἰο- 

4πεΠ8.  Οοπι]πσΙί Ἱαφας οἱ α,δᾳιο ππαρπα {εῦγο βγάηριι-- 

Ἰαίίοπο ἀετερεπίο [αρεγνεπῖοπίε Ἰοπῖπειι 1Π{εΓΥ6, Φε 

πον{αβί]]ουγ εἲ οοἱογίος ΠΠΟΥΘ 6{,  πί πο ορίπαίο πἱάεια 
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ἐγχωρεῖ μὲν οὖν καὶ χωρὶς μεγάλου πυρετοῦ πν/ξεως ἑξαί- 
ἄνης ἐπιγενομένης ἀπυλέσθαι τὸν ἄνθρωπον. ἀφιυκεύτερος 

δὲ καὶ Θάττων ὃ Ὀάνατος, ὡς μηδ ἐκ. παραδόξου ποτὲ 

σωθῆναι, σᾳοδροῦ κατέχοντος τὸν κάµνοντα πυρετοῦ. δεῖ- 

ται γὰρ ὁ τοιοῦτος πυρετὸς, ὧς ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας 

δέδεικται λόγοις, εἰσπνοῆς δαψιλοῦο. γίνεται ὃ᾽ οὐχ ὅπως 

δαψιλὴς, αλλὰ καὶ πανιάπασεν ὀλίγη τοῖς πνιγοµένοις. οὐ 

γὰρ δὴ οὐδ᾽ ἄλλο τέ ἐστιν ἡᾗ πνὶξ παρὰ τὴν γινομένην ἀπω- 

λειαν ἐξαιφνίδιον ἐξ ἐνδείας ἀναπγοῆς, διὰ στἐνοχωρίαν 

τῶν ἀναπνευστικῶν τινος ὀργάνων ἀποιελουμένης" ἡᾗ γὰρ 

τοιαύτη σιενοχωρία οὐκ αὐτῶν χωρὶς τῶν τῆς ἀγναπνοῆς 

ἐστι, γιγνοµένης καὶ ταύτης ἤτοι διὰ τὴν αρῥωστίαν τῆς 

κινυύσης τὸν θώρακα δυνάμεως ἢ διὰ ψυύξιν ἐσχυραν τῆς 

ζωτικῆς αρχῆς. αλλ ἡ γε πνὶξ ἐπὶ στενοχωρίᾳ μὲν γίγνὲ- 

ται. πάντως, ᾖἨ στἐνοχωρία δὲ του πεπλιρωμένης τῆς μξ- 

ταξὺ τοῦ θώρακός τὲ τῆς πγεύμονος χώρας ἢ τῶν σηράγ- 

γων τοῦ πνεύμονος ἤ τινος φλεγμονῆς περὶ τὸ σπλάγχνον 

ὕλον οὔσης ἢ κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν }ἢ τὴν οἷον κἑφα- 

π]]ας ππηπαπι [α]νις ενα[ετί, παπι νεµεπιεπς {εῦτῖς ἆ4θ- 

βτοίαπίοαι ἀειϊπεί, Ἱπάϊρεί επίπι ε]αδηιοί Γεῦνῖ, αἳ 1π 

Ἠρτίς 4ε ἀγίρποεα ἀεπιοπ[γανίπιας, εορίο[α ΠΠ[ρίγαίίοης, 

ΕΙΙ νεγο Ποπ πιο οορίο[α, [εά εἰϊἴαπι ῥρτογ[ας οχίραα, 

απἴρας [αΠοσαἰιοπῖς ρεγίοι]απι Ππηπηϊπεϊ, Ἐπίπινετο πῇ 11] 

αἰ[ιά ααἰόάφααπι ε[ὶ Γαῇοσαίίο, πίβ τερεπίίπας οὗ Ππ[ρίτα- 

Ποπ ρεπαγίαπα οβοτίαςδ ΙΠΠίετΙίΗ8, αφάε Ῥτορίεν αἱοι]ας 

Γρίταρί αι ἀπ βγαπιεπίοτατη απο βίαπι εβιοασ. Τα] είπα 

αησα[ία Γεουίαπι ε[ εο 1π βεπετε οποά αρποεα [ρίτίεως 

ναομίιας ποπιϊπαίασ.  Θίταηρι]α[]ο ΥΝΕΙΟ ΟΠΙΠΙΠΟ οϐ ἆ4ησιι- 

Πίαπι οτίαχ. Απρυβία αἀἴοπι Πί νε] τερ]εία τοβίοπε παθ 

πίεγ [ογασεπι αἰαε Ρριπιοπεπι ππεθῖα ε[ απῖ ραἱπιοπῖς 

ΠββιΙ19 νε] αἰίφια ΠπΠαπιπιαϊίοπα ἴππ ν][οιις ομ[ιἀεπίε νε] 

α[ρεγαπι ατίεγίαπι Υεὶ «απ ραΓίεπΙ Ύ.αε νε]αῖ σαραί ε[ 

εἶαφ αἴπαπι Ία:γηρεπι εί ρ{{αχ ποπιηαηί, Αίᾳπθ 1Π εα ϱα- 

Ραοἰίαίε ριιμτί Ῥταε]αοεηίε, Ύϱὐᾶπι ΡΜΑΓΥΗΡεΠι εἰ [αμςες 
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Ε. Ομανί, ΤΚ. Γ155. ] Εὰ. Βα[. Υ. (975.) 
λὴν αὐτὴν, ἣν ὀνομάξουσυ ἌδρνγγΝ, καὶ ποτε κατὰ τὴν 

προκειµένην εοροχηρών ή, ᾗ τοὔνομα φάρυγξ ἐστὺν 

νο νμγά πέφυκεν. οὕτως οὖν καὶ Ὅμηρος ἔφη᾽ 

-- φάρυγος ὃ᾽ ἐξέσσυτο οἴνος, 
Φωμοί τ᾽ ἀνδρόμεου 

τὴν προκειµένην εὐρυχωρίαν στομάχου καὶ λάρυγγος . ὀνο- 
μάζων σαρυγγα. «φαίνεταυ δὲ καὶ νῦν ὁ Ιπποκράτης ταὐτὸ 

τοῦτο τὸ µόριον ὡσαύτως Ὁμήρῳ καλέσας᾽ φησὶ γοῦν οὐ- 
δήµατος μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι, ὣς δυνατὸν ἐπὶ πλέον 
ἀνοιχθέντος τοῦ σιόµατος, ακριβώς θεάσασθαι τὸ µόριον, 
ὕπερ οὐχ ἐπάρχει τῷ λάρυγγι. ήγενήσεται γοῦν ὁ σύμπας 

λόγος τοιοῦτος. ἐὰν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ πνὶξ ἐξαίφνης 
ἐπιγενήσεταυ χωρὶς ὄγκου τοῦ κατὰ τὴν φάρυγγα, θανατώ- 

δές ἐστιν. ὡσαύτως ανόμαξον οἱ παλαιοὶ τὸ οἴδημα καὶ 

τὸν ὄγκον. ἴσμεν ὃ᾽ ὅτι τρίτη τίς ἐστιν ἡ διαφορὰ τῶν 

ὄγκων. του γὰρ μετ ὀδύνης εἰσὶ καὶ καλοῦσιν αὐτοὺς οἳ 
νὲώτερου φλεγμονᾶς ἢ χωρὶς ὀδύνης καὶ σκληροὶ, καλοῦσο 

αρρε]]απί, ΓαΠοσαβῖο ᾳπαπάοφαο Πατ οοπ[αανῖ{. δίο επῖπι 

οἱ Ηοπιεχας ααοά ΓραΠΙΠα Ἰαχῖας σι]αο εἰ Ἰατγηρί Ργαε]ᾶ- 

οεῖ {αμς6ς ποπηϊπαν1 : 

-- 7πιπιφμε εγµείαξ [αμοῖδι ἶπαῖς 

ἸμµΊπαποίφιε ατἰι5. 

Τιάσίαχ αιίεπι εἳ Ὠμπο Πϊρροογαίες εαπάσπι Ῥραγίϊου]απι 

εοάεπι Ιποάο 41ο ἩΠοπιεγιι νοσα[ε. ΠΕἱοῖί Ιδίίαν ἴαπποχθ 

ημ]]ο ἵπ {αμοῖρας εχἰ[Πεπία, ἵαποιαπι Πἱί Γ[αομ]ίαδ ουε απι- 

Ρ]9 αἀαρετίο ρατίοιη {ρίαπι αοουτα(ῖας Ππ[ρΙοεπά!, φποά 

σαιασί πος. ἀαίάτ. Ὀπίνει[α Ιβίσαις ογαί1ο επ ]18ηος1 : 

δί Γεῦγε ἀειεπιο ᾗι[)οσαιίο γερεπιε /ωμεγνεπεγίε οἴια [αι-- 

οἶμπα ἐμππόγεπα, ἰειαίε ε. ἨΕἘιεπῖπι Ῥτι[οί εἰ οείεπια εἰ 

(άπιοχεπι Ἰάθπι αρρει]αθαμί.  Βοίπιας απίοπι ἰπρ]ίοεπι ε{Τθ 

απαπάαη {ππποναπι ἀἰΠεγεπίῖααι Αα επ]πι Βἱ οι 4οἱοχθ 

{απέ, 4ποθ ΙΠ[]αΠΙΠΙαΙΟΠ6Β ]4Ἠἱοχθς ποπηαηί ααί αὔδφιθ 
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δὲ καὶ τούτους σκ{ρῴους ἢ χωρὶς ὀδύνης καὶ µαλακοί. ώς να 

γορεύουσι δὲ καὶ τούτους ἰδίως οἰδήματα καὶ δι αὐτό 7ὲ 

τοῦτο τῆς παλαιᾶς χρήσεως ἀπέστησαν ὡς µηκέει τὰς παρὰ 
φύσιν αὐξήσεις ἁπάσας οἰδήματα να ὁβηνα ὅταν οὖν 

ᾗ φάρυγξ φαίνηταυ χωρὶς ὕγκου, πνὶξ δὲ ἐξαίφνης ἐπιγένη- 

ται, τοῦ λάρυγγός ἐστο µόνου τὸ τοιοῦτον πάθηµα. πνί- 
γονται μὲν γὰρ, ὡς ἔφην, καὶ ὃι ἄλλα νοσήματα τὰ μικρῷ 

πρόσθεν εἰρημένα. τὸ δὃ᾽ ἐξαίφνης ὑπάρχει µόνῳ τῷ λά- 
ϱυγγι" περιπνευμονία γὰρ οὐκ ἐξαίφνης τενίγδν τοὺς κά- 

νοντας ανθρώπους, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τὴν αὔξησιν ἀπὸ 

τῆς ἀρχῆς λαβοῦσα µέχρι τῆς ἐδίας ἀκμῆς, ἐν ᾗ τοῦτ ἐπά- 
γει τὸ σύμπτωμα. καὶ εἴ τι φῦμα καὶ ἀπόστημα κατὰ 

πνεύμονα γίγνεταε, χρόνιον καὶ τοῦε ἐστιν καθάπερ γε καὶ 
ᾗ μεταξὺ πνεύμονός τε καὶ Θώρακος χώρα πληρουμένη πίου, 

πολλάκις αποπνίγευ τὸν ἄνθρωπον ἀποστήματος εἰς αιτὴν 

[1566] ῥαγέντος, ἐν χρόνῳ πολλῷ δηλονόει καὶ τούτου συ- 
στάνιοο. τῆς γὲ μὴν τραχείας αρτηρίας φλεγμονῆς δύσπνοιαν 

μέν τινα δύναται ποιῆσαι, πνίγα ὃ᾽ οὐ δύναται, διά τὲ τὸ 

ἀο]ογε 4ο ἆππ, 4ος {εἴχγῃος νοεϊίαπι απί οἵια ἀο]οτεπι 

εί πο]]εδ, ᾳποβ 1άεπι νείετες οεἠεικαία Ῥτορτίε αρρε]]απί, 

Ῥτορίετεαφαε αἳἈ απΙΦπο τπ[α Ἰαπίορεγε τεοε[ετιπί, τι 

ΠοΠά πα οπιπ]ᾶ Ῥταείες παίηγαπι 1πογεπιοπία [ας οεἀεπια[1 

νοςαῦι]ο οοπιρ]εοίαπίατ. Όσαπα Ιδέας ἄποα Γμπιογε {α1ς68 

αρρατιετΏί, ΓαΠοσα{ϊο Υετο ἀετερεπίο ΓΠαρεγνεπετίέ, [ο[ῖαβ 

δυ(ιτῖς ε[ί Ἰνα]αςπιοάϊ αβεοίᾳς. ΘῬαΠοσαπίας [απε, αἱ ἀῑχί, 

εἰίαπι Ῥτορίετ ΠΙΟΓΥΡΟ5 αο5 Ραπίο απίθ ΟΟΠΙΠΙΕΒΙΟΓΑΙΟΒ. 

δεά τερεπίπα [αΠοσα[ο [ο Ίπεβ συ, ΊἈΝαπι Ρρετῖ- 

Ῥπειπιοηία ἀεγερεπίε πο [αῇοσαί αερτοίο5 ΠΟΠΙΠες, νε- 

γηπι Ρραι]αἰἶπι αἲ 1ΠΙ[ίο Ιπογεπιεπίιπι οαρείΤεῃς αἆ Ρρτοργίωπι 

π{ηιε Υίροχεπι, 1π απο 14 [Ὑπρίοπια αἀάμοιί, οί ααοά 

εἰῖαπι {ρεγοα]απα εἰ αὐ[οε[ας ἵπ ρα]πιοπε Ῥτοστεείατ, Πο 

4µοφ1ε πποτρις ἀἰαίυτημς ε{ι, απειππαάπιοάμπα εἴῑατη [ρα- 

σπα Ππίετ ριἱπιοπεπι εἰ {λμοτασειη Ῥαχο τερ]είαπι Ἰοπηὶ- 

πεπι [αερε [αΠοσαί, ταρίο νι[ο ᾳαποά εἰ ἀρίαπι πιπ]{ο Ίεπι- 

Ροτα οοπιραοίαπι {αί. Αίρεταε Υεχο αγίετίαο 1πῇΠαπιπαί[1ο 

ἀλ[Που]ίαίεπι Γριταπάϊ φαἴάεπι αἰίφμαπι ε[ΠοεΓε Ροίε[ι; [α{- 

6ΑΙΕΝῦ6δ ΤΟΜε ΧγΙ]ο ΈΛΕι 1ο | π γ 
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μέγεθος τῆς κατ αὐτὴν ἑὐρυχωρίας καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ 

χιτῶνος, ἀδύνατον γάρ ἐστιν οὕτω λεπτοῦ σώματος Φλεγμο-- 
νην εὐρυχωρίαν ἀξιόλογον πληρώσαι. λοιπὸν οὖν ὁ λάρυγξ 
ἐστὶν ὁ τὴν αἰφνίδιον πνίγα δυνάµενος ποιῆσαι, ἐπειδὴ 

στενοῦται τὲ κατὼ τοῦτον ὁ τοῦ πνεύμονος πόρος οἵ τ 
ἔνδον αὐτοῦ μύες ἅμα τῷ περιέχοντυ χιτῶνι (3274) φλε- 

γμήναντες ἀποκλεῖσαυ δύνανταυ τὴν ὁδὸν τοῦ πνεύματος. 

ὀνομάξουσι ὃ᾽ ἔνιοι τῶν ἰατρῶν τὴν τοιαύτην διάθεσιν οὐ 
διὰ τοῦ σ συνάγχην, ἄλλὼ διὰ τοῦ κ κυνάγχην, οἷς αρέσκευ 

τὴν τῆς φάρυγγος φλεγμονὴν διὰ τοῦ σ συνάγχην. ἔνιου 
δὲ καὶ παρασυνάγχην καὶ παρακυνάγχην ὀνομάδουσι. πα- 
θασυνάγχην μὲν, ὅταν τῶν ἐπικειμένων τῇ φάρυ}γυ μυών 
γένηται φλεγμονὴ, παρακυνάγχην δὲ, ὅταν ἔξωθεν τοῦ λα- 

ϱυγγος. ἐκ }οῦν τῶν εἰρημένων εὔλογόν ἐστι τὴν τοιαύ- 

την διάθεσιν ὀδύνην τινὼὸ φέρειν κατὰ τὸν λάρυγγα. καὶ 
φαίνεταί }ὲ σαφώς μεμνημένος ὃ “Ιπποκράτης αὐτῆς ἐν τῷ 

προθῥητικῷ κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν' φαρυγξ ἐπωδυνος ἐσχνὴ 

{οο8ΙΙΟΠΕΙΠ1 ΥΕΥΟ ΠΟΠ Ροίΐε[, ἴππι Ρτορίεν ε]ας οαραοἹ(α[8 

πηβρη(πάἴπθπα, [μπι οὐ {ππίσιο ἰοπι]ίαίει,  Ἱππροβιρί]α 

Πααἰάεπα ει οοτρογί9 αἆεο ἰεπαῖς ἹπΠαπιπιαϊοπειη, [ρα ῖαπα 

ε[αία ἀϊσπυπι Υερ]ετε. Ἠειίαααπι Ἱριίαν δα ία ϱΠ, ᾳποά 

Γαβαίαπι ΡροΠιί [αΠοσαίίοπεαι ε[ῄοετε, απαπάοφιίάεπι αἲ 

1ρ[ο οοατοίθἰασ Ῥιαπομῖδ πηθαίας εἰ Ἰπίεγίοτος 1ρῇα5 πῃιι-- 

Γοι]Ι παπα οπι απρ]εηίε {πηῖσα ΠηΠαπιπαίΙοπεπι. ρα(τεπίςς, 

Γριγιία5 νίαπι Ιπίετοίρεγτο Ρρο[αμῖ, ἹἈΝοππι]]ῇ νεγο πιεὰ]οί 

ἴαιεπι αΠεοϊιπα ΠΟΠ Ῥρετ Ὁ [Ύπαπομεαπ, {Γεὰ ρε Ο ογπαη- 

ομει ποπα]παπί: ουἶραςφ ρἰασεί [αποῖαπι {πῃΠαπιπιαίοπεπι 

Ρει Ὁ [Ψπαπομεη αΠΡΙΠΔΠΙ ποπη]ηατε. ΝοππιΙΙ νετο εἴ 

Ρατα[γμαηο]θη εἰ ράγαογΠπαποΠεἩ ποπιϊπαηπί: ῥρατα[γπα- 

οὗ εὮ, φπαπάο α]ασεηίίηπι {αμοῖοις πια[οαἱοταπα πῃαπιπια-- 

Μο Εαεπέ; Ρατασγηαπο]επ απίοπ, Ύααπι οεχίγαναραπίαγ. 

Εκ ρείας ἰρίίας εοπιπεπιογα(ἶ ταϊοπὶ οοηΓεπίαπθειπα ει 

ἰα]επι α[εοίαπι ρω ατὶ αααεπι ἀοίογεπα ΙΠ{ΕΥΥΕ, ου]ά8 

εἰ]αηι Πἱρροοταίες ππαπΠε[ίο πιεπιϊη]{]α ν]άείατ ἵπ ΡΤΟΤΤΙΕ-- 

εοο Ἰµ{οο νενρίε: ᾖαιοες ἀοίοτεπι ἱπεγεπίες εμέ ΟΙ 
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μετὰ δυσφορίης, πνιγώδης, ὀλέθριοι ὀξέως. αλλὼ νῦν γε 
τὸ ἐπώδυνον οὐκ εἶπεν, ὡς τοῖς προειρημένοις συνεπινοεῖ- 

σθαυ δυνάµένον 1) ὡς καὶ χωρὶς ὀδύνης, ὑπολαμβάνων ποιὲ 
τὴν ἓν τῷ προειρημένῳ λόγῳ συνίσιασθαυ πνίγα. εἴπερ 
ὅλως δύναται χωρὶς ὀδύνης γενέσθαυ πνὶξ, ἐπ αἰτίαις έσται 

τοιαϊσδε,. δυνατὸν μὲν καὶ πλήθους ὑγρότητος καὶ µαλι- 

στα φλεγματώδους διαβρέξαι τὸν ἔνδοθεν τοῦ λαάρυγγος 
χιτῶνα, γενέσθαυ τὸν ὄγκον ἀνώδυνον αὐτῷ, δυνατὸν δὲ 
καὶ τῶν διοιγόντων αὐτῶν μυών παχυνθέντων στενώιέρον 

ἀποτελεσθῆναι τὸν πόρον, ἐγχωρεῖ δὲ καὶ ἄμφω συνελθεῖν. 
οὐκ αδύνατον δὲ οὐδὲ δι ὑπερβαάλλουσαν ξηρότητα τῶν ἐν- 

ὃον τοῦ λάρυγγος μυών ἐπὶ πλεῖον ταθέντων, στενωῦῆναι 
τὸν πὀρον. οἵτινες ὃ᾽ εἰσὶν οὗτοι καὶ ὅπως κλείουσι τὸν 
λάρυγγα τεινόµενου δέδεικταυ κατὰ τὴν περὶ φωνῆς πρα- 
Φματείαγ. 

Ιαείαείοιιε [μ[οεαπίες εεἰετίεεγ ρεγπϊοίεπι ἱπνελιωε. ἵΝαπο 

ψετο ἀο]ογεαι 1ηγεμεπίες αρρε]]απί απί ᾳποᾶ εκ ρταεάἰο(ῖς 

Ροίεί [αριπ{ε]Η1ρῖ ααἲ ᾳποά εἰῖααι οἴῖγα ἆ4οἱογοεπι Ρηίανενιί 

ΠιεΠΙογαἰαΠ1 Ρταεοεἠεπίαο ογαίοπε ΓῇοσαίΙοπθπι αἰααπᾶο. 

οβοσ]γὶ Ρο[θ. Οποά Π οπιπΙπο εἶἴε Ρρο[βιί [πο ἀο]οτο 
Γιῇοσαί1ο ε)αδπιοῖ οαµ[α5 οοη/{εφείαΣ, Εἰετὶ ροϊε[, Ἰνα- 

πιογῖ5 Ργας[εγίλ]ῃι ΡΙΜιΤοΙ. οορία Ιπίογίογοπα οἱ [αγ] ἐπ]-- 

ο. πιαζε{[ασ]εηίε, 1π «ο ἴΠΠΙΟΤΕΠΙ 4ο1οχί6 εχρεγίεπα εχεἰ- 

{ατῖ, Ροἱεβ εἰῖαπι αρετ]επίῖρις {ρ[απα πηυ [οι] οτα[[ποτί-- 

Ῥι9 {αοιῖ πηεαίμ5 απρι[ίος τεάάΙ. Ὠδίατ οἳ αἰταππηιιθ 

οοπ/αηβί. Νεο αἱ ΙΠΙροβΙΡΙΙε Ῥταε εχ[αρεγαμίε Ποοῖίαίε 

παμ[οα]1ς ἱπίετίας συν] αἀπιοάμαι Τεη[ς πιθαϊαπα ζοΟαΧ-- 

οἰατί. Αί απ εἰ αὐα]ες Επί πια[ου] εἰ αμοπιοᾶο πι 

ιοπάυπίας θυέασς οἸαιάαμε, 1 ἰωβοίαία ἆθ νους ἆεπιοι- 

Πταν]πιις. 

ππτο 
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λε. 

Ἀν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένω ὃ τράχηλος ἐξαίφνης ἐπιστρε- 
φηταυ καὶ µόγις καταπἰνειν δύνηται, οἰδήματος μὴ ἑόν- 

τος, Θανάσιμον. 

Οὐκέτι προσέθηκεν ἐνταῦθα τὸν τόπον, ἐν ᾧ φησιν, 

οἰδήματος μὴ ἐόντος, ὥσπερ ἐἔν τῷ πρὀ- [157] σθεν ἀφο- 
ρισμῷ τῆς φάρυγγος ἐμνημόνευσεν εἰπὼν, οἰδήματος μὴ 

ἐόντος ἐν τῇ Φάρυγ}υ. αλλ ἡμεῖς γε δυοῖν Όάτέρον ἐροῦμεν. 
ἤτου ἀπὸ κοινοῦ δεῖν ακούειν ἐπὶ τῆς φάρυγγος ἢ ὅλως ἐπὶ 

πάντων τῶν κατὰ τὸν τράχήλον χωρίων. ὁπύταν γαρ ἐν 

μηδενὶ τούτων φαΐίνηται, μήτε διοιγοµένου τοῦ στόματος 

ἐν τῇ φάρυγγι μήτ έξωθεν οἴδημα, συμβῇ δὲ τὸν ἄνθρω- 

πον ἀδυνατεῖν καταπίνειν, ὀλέθριον σύμπτωμά ἐστι γινόμὲ- 

νον ἐπὶ φλεγμονῆ ποτὲ μὲν τῶν προβεβλημένων μυών τῷ 

στοµάχῳ, ποτὲ δὲ αὐτοῦ τοῦ στομάχου. κοινωνία γάρ τίς 
ἐστι τούτοις τοῖς µορίοις διὰ νεύρων καὶ συνδέσμων πρὸς 
τὲ τὸν νωτιαῖον μυελὸν καὶ τὰς ἀμφ αὐτὸν μήνιγγας: ἔτω 

ΧΧΧΥ., 
δὶ [εῦγε «αρἰο ἄεγερεπιε οεγρὶκ Ιπιογφιεαέμγ ας υἱπ ἆἄε- 

εἰωίγε φμεαὲ, ἔμππογε ποπ επἰ[επίε, πιογείΓεγµτη. 

Ίοπ Ίαπα Πο ]οοῦῃ αἆ]εοῖ 1Π απο ρτοπαποῖαί, ἴπππιογθ 

ΠΟἩ εχΠιεηία, ααεππαάιπούαπη ἵπ Ργαεοεἀεπίο αρμοτί[πιο, 

ᾳπαπα {αμοίαπι Ἱπ ΜἱΦ νεγρῖς πιθπι]Π]ί: ΕµΠΠΟΥεΕ πµίίω ἴπ 

/αιοῖδις επἰ[εμιε. ἈΝο νετο εκ ἀποριφ αἰίογαπα ἀῑοιατί 

{αππας, γνεὶ ἀο οοπιπαηϊ Γαραιάἰεπόπι ε[ο ἵπ {αισίρας 

γε] οετίε ἵπ οπιηῖβιις οο]]ἱ Ἰοοῖ,. Οι δΠἶπα 1π ΗΟτάΠι 

Ώ]]ο αρραγιεγ!, πεαθ αρετίο οιο Ίαπ {αιοίρας, πεηιπθ 

εχἰγΙπ{εοιθ 11ΟΥ, Ἠοπιίπθπι νογο οοηιϊρογῖι ἀθσ]ι[ῖγο ΠΟΠ 

Ῥο[[ο [Ὑπιρίοπιαία, Ρεγπ]οίο[απα ε[ὲ, αιιοᾷ εκ ἱπβαιππα(ἶοπθ 

Ππ[ετάπι πηι[οι]ογα αμ ϱ]αο Ριαε]ασεπῖ, 1Πἱεγά πα σᾳ- 
Ίαο 1ρβας οβογίίαν. ΕΠ οπῖπι 19 Ρατίῖριιδ Ρος πεγνοῬ εἵ 

Πραπιοπία οοΠΙΠΙΙΗΙΟ: ᾳπαεάαπι εί [οοιείαδ οιπι ἀοτία]ῖ πἹε- 

ἆπ]]α οί πιοπἰηρίρας ἀἐρίαπι απιβίοπΗριὰ αο ῥγαείογοα εκ- 
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τὲ τὰ παρακείμενα τούτοις ἔξωθεν ὁὀστᾶ τῶν σπονδύλων. 
τεινοµένων οὖν ἐπὶ τὰ φλεγμαίνοντα μόρια τῶν τὲ συνδέ- 
σµων καὶ τῶν νεύρων ἕλκεσθαυ τοῖς σπονδύλοις, Ίτοι γὰ 

εἰς τὸ ἐντὸς 1 εἰς τὰ πλάγια, ἀναγκαῖὀν ἐστιν εἰ μὲν 

κατὰ τὴν ἑτέραν ἀπόφυσιν τῶν νεύρων τὴν τάσιν συμβαίνη 
γενέσθαι, πρὸς τὰ πλάγια, εἰ δὲ κατ ἀμφοτέρας, εἰς τὸ 

ἐκτός. ἐπὶ πλέον δὲ περὶ τούτων ἐροῦμεν ἐξηγούμενου τὸ 
περὶ τῶν ἄρθρων βιβλίον, ἔνθα τὰς διαστροφᾶς τῆς ῥά-- 

χεως /ίνεσθαί φησι, φυμάτων ἀπέπτων ἔνδον αυτῆς συ- 

᾿στάντων. ἐν ἐκείνῳ μὲν οὖν τῷ βιβλίῳ καὶ τὰς κυφώσεις 
ἔφη γίνεσθαι, τεινομένων ἔσω τῶν τοῦ σπονδύλου µορίω», 
οὐ μόνον τὰς λορδώσεις τε καὶ σκολιώσειο. ἐν µέντου τᾷ 

δευτέρω τῶν ἐπιδημιῶν καὶ νῦν προκειµένης κατὰ τὸν ἄφο- 

ρισμὸν συνάγχης μνημονεύων ἔφη, ἦν δὲ τῶν συναγχικῶν 
τὰ παθήματα τοιάδε. οἳ σπὀνδυλου τοῦ τραχήλου εἴσω εἐθ- 
ῥεπον καὶ ἔξωθεν ἦν δῆλος κοῖλον ἔχων ὁ τράχηλος καὶ 

λγεε ταύτῃ ψαυόµενος. ἐν τούτῳ μὲν οὖν τῷ λόγῳ μίαν 

ἐδήλωσε διαστροφὴν τῶν σπογδύλων τὴν ἐπὶ τὼ ἔσω. κατὼ 

(π]π[οσιις αζ]ασσπ[]ρις νοίεργαταπι οπραθ, Όπαπα Παφαςο 

αἆ Ρρατίες ΙπΠαπιππθίας Ἰσαπιεπία οἳ πεχνΙ (επάυπίατ, Υε-- 

{εμγας «ποιο γε] Ιπίτο νεὶ αἆ Ἰαΐ1 (ταμῖ πεοεί[ε εῇ, 

Ίλαπι { ἵπ α]ίεγο ΠΘΓνοΤΙΙΙ εκ ογία ἴεηβοπεπι Πεγί 60Ι-- 

Πρετί, αἲ Ἰαΐαδ; Π Ἱπ πίτοφιθ, ΙΠίτο Πεί νετιεβγαγυπα 

ἀῑιονίιο. Ύεταπα ρ]ανίδας ἆς 16 ασεπῃδ, ϱ11π1 ἆθ αΓ- 

Ἠοιι]] Πβρνυπι ἀπτεγργείαρίπιας, αβί Γρίπαο ἀῑ[ΠογίίοιεΒ 

Πετῖ ἰγααῖῖ, ογιάῖ {ρεγοιι]1ς Ππίτα Ἱρίαπι οοπ/[Η(μ!ῖδ. 1ο 

Πἴαφπε Ί1ργο ογρ]ιο[ες εἰἶαπι, Ίου ε[ὶ σἰδδος Πετὶῖ ΡΓΟΠΙΠ-- 

οανιί, επί ΙΠίτο νεγίεργατιϊα Ραγδις, ποπ [ο]άπα 1ος- 

4ο[ε5, Ίου εβι εποαυαξίοπες, εἰ [οο]ο[ες [ει οὐ[ίφιαξίοπες, 

Φεοιπάο Ύετο ορἰἀειπΙοτΙπα Ἰμγο ἆε Ῥτγοροβία ΏμΠο 1 

αΡ]ιογ1[αιο απδίπα πιεπίίοποπη Γαοΐεπς Ππαι]ῖ: εταπὲ αμίετα 

ε]ιωπιοᾶί απρίπα ἰαδοταπεῖμπαι α[εοίις, οετυϊεῖς νετιεὂγαε 

ἰπίγο μεγβεδαπὶ εἳ Γογῖς ππαπἰΓε[ία εγαῖ ἵπ οεγρίοε εανϊίας, 

π οµα ἆμπι ἰαπρεγειμΥ ἀοίεδαι. ὉὈμίρις νετυῖδ ΠΠΙΟΔΗΙ 

νεειερταχαπα Ῥεχγετβοπεπι ϱ1αο ἀπίτο Τετίας βραϊβοανιί. 
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δὲ τὸν προκείµενον ἀφορισμὸν ὀνόματυ γενικωτέρῳ κέχρη- 

ταυ λέγων, ἣν ὃ τράχηλος ἐπιστραφῇ. τὸ γὰρ ἐπιστραφῇ' 
ὁῆμα τὴν ἐκτροπὴν τὴν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἅπασαν δηλοῖ 

τῆς τῶν σπονδύλων εὐθνωρίας. ἐν μὲν οὖν τᾷ δευτέρῳ. 

των ἐπιδημιῶν προσέθηκε τῷ λόγῳ, καὶ ἤλγεε ταύτῃ φψαυό- 

µενος, ἐνταυθὶ δ᾽ οὐδὲν εἶπεν ὑπὲρ αλγήματος, καίτου 75 
ἀναγκαῖον ἄλγημα συνεῖναι τῇ κατὰ τὸν τράχηλον φλεγμονῇ. 

πλὴν εἰ κἀνταῦθα τὴν δὲ ὑπερβάλλουσαν ξηρότητα γιγνο- 
µένην ὀλκὴν καὶ τᾶάσιν καὶ διαστροφἠν τῶν μορίων ἐνδεί- 

πνυταυ µόνην καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ «Θανάσιμον εἶναί φησι 
τὸ σύμπτωμα, τοῦ ἑτέρου τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν συνι- 
σταµένου μὴ πάντως ὄντος Δανασίμου, καθάπερ τὸ πρὀτε- 

ϱον ἤν, τὸ μετὰ τοῦ πνίγεσθαι καὶ τοῦ καταπἰνειν µόγις, 
αλλ ἐὰν δι ὑπερβάλλουσαν Σηρότητα γεγονὸς ᾖ τὸ παρα- 
σιράφθαυ τὸν τράχηλον καὶ τὸ καταπίνειν µόγις, ὀλέθριον 
ἔσιαι τὸ σύμπτωμα καὶ μάλισθ’ ὅταν ὃ πυρετὸς ᾗ σφοδρὸς, 

ἵνα τὸ ἢν ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ ἐχομένω καὶ κατὰ τοῦτο 

ἀκοίου τις, διὰ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον πυρετὸν καὶ τὴν ἄμε- 

Γγαε[επίῖ απῖοπι αρ]μοτῖ[αιο σοπογα[οτί τα[ις ε[ῖ οτα[ῖοπθ 

4ἱεεπδ: [ οοἰἰμπι ἰπίογφμεαιμν. ετρατη επῖπι Ἱπίοτῃαετί 

ΟΠΙΠΟΠΙ Ῥταείεγ παϊιναπι γος(ά1ηῖς νεγίεβργαγαπη ενετ[Ἰο- 

ΏΘΙ ἀοο]αγαί. ΆῬογτο ερἰἀεπιῖογαπι [εοιπάο αἀ]εοῖί ο{8- 

Ποπ, οµα ρατίε ἅμπι ἑαπβεγειμ ἀοίεθαι. ΔΑ Πο πΙμϊ 

4ο ἀἆοῑογε ρτοί]έ; απαπιααΙα ἀοἱογεπι Ώπα ΟΙΠΙ οεγν]οἵΒ 

{πα Πιπαϊίοπο αἀο[ῖο πεσε[αγίαπι δ[ι, πλ] Πΐο εἰίαπι ΡγαΘ 

Ποοϊϊαίε εχ[αρεταηπία ἰχασίίοπεια ρατίήαπι [αοίαιι οἱ {6ή-- 

Ποποεπι εξ ρετνεγίοήεπα [ο]απ ἀεπιοηβχγεῖ, Ργορίεγεα(αθ 

ἀῑσαί [ψπηρίοπια εἰ πιοτιϊεγαπα, απ απα αἰίογα εκ 1π- 

ΠαιππιαϊΙοής ΟΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ Ἰείαια ποπ Πί, ααα]ο {λα 

ΡτΙιι5 εγαί, Ποοϊίαϊοπι οεγν]οῖ Ῥεγνετίιο αοοϊἀαί εἰ ἀερίιι- 

Ππεπά1 ἁῑ[ιοι]ίας ογαῖ οοπ]αποία.  Ύεγαια [Π ρτορίες οχ/[ι- 

Ρεγαπίοπι [οοιίαίεπι οεγγ]οΙ Ρετνετίο αοοϊἀαί εἰ ἀεσιι-- 

Πεπάϊ Ίαρος, Ιείαιο ετ]ῖ ἴα]ε [γπιρίοπια αἳ πηπχίπιο ϱάαπα 

{οτί νεµεπιεης εχἰ]επί, αἱ νετρα ἴ]]α: [ Γεῦτε «αριο, 

1η Ἠπο εἴῖαπι ΓεΠ[απι εχαμάϊεπάα νεπ]απῖ, 9εᾷ οὗ Ίαπο 

εαηάσπῃ {εΡγεπι ρας ε[ι Ἱππιοβοεταίαπι ππεπαρτῖ Ποοϊϊαίεπι 
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"Ἔά, Οἶνασι. ΙΧ. [ 157. 458.1 Ἐά, Ῥαῇ. Ύ. (214.) 
τρον ἐν τοῖς µέλεσιν εἰκὲς γίγνεσθαι ξηρότητα. καὶ διττὸν 

ἕξει λόγον ὁ σφοδρὸς πυρετὸς ὡς πρὸς τὸν Δάνατον, ὅτι 
τε σημεῖον έσται τοῦ διὰ ξηρότητα τήν τὲ διαστροφἡν γὲ- 
γονέναι καὶ τὸ καταπίνειν µόγις, ὅτε τὲ συντελέσει τι καὶ 

αὐτὸς ὡς ἕν τυ τῶν ἐπὶ Θάνατον ἀγόντων αἰτίων. 

λστ'. ; 
[15685] Ἱδρῶτες πυρεταίνοντι ἣν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τρι- 

ταῖσι καὶ πεμπταῖου καὶ ἑβδομαῖου καὶ ἑἔναταῖοι καὶ ἓν- 

δεκαταῖοι καὶ τεσσαρεσκαιδεκαταῖοι καὶ ἑπιακαιδεκαταῖοι 

καὶ µιῆ καὶ εἰκοστῇ καὶ ἑβδόμη καὶ εἰκοστῇ καὶ τριηκο-- 

στῇ πρώτῃ καὶ τριηκοστῇ τετάρτη” οὗτοι γὰρ οἱ ἱδρῶ- 

τες νὐσους κρἰνουσιν. οἱ δὲ μὴ οὕτως Ἰινόμενου πὀνον 

σηµαίνουσι καὶ μῆκος νούσου, ὑποτρυπιασμόν. 

Οὐχ Ἱδρῶτες µόνον, αλλὼ καὶ διαχωρήσεις γαστρὸς 
ἀξιόλογου καὶ οὖρα πολλὰ καὶ ἀποσιήµατα παρ οὓς ἢ κατ 

ἄλλο τυ τῶν ἄρθρων ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς εἰρημέναις ἐπι- 

οοποΙ [αγ] Λίηπε ία νεµεπιεηθ Ί]]α {ερτῖς ἀπρίίοεπι αἆ 

πιογίεπι ταἰϊοπεπα Ἰαδιίητα εβ, ἵππι αυῖα υἱ Πρηπαπι ο6ἵ- 

νὶοὶς ρεινεγίοπεπι Ί]απι εἰ ἵπ ἀερ]αιεπάο ἀῑ[βοι]ίαίεπι 

Ρτορίετ Πεοϊϊαίεπα αοοϊἀ][ε ΙπάΙσοβΙί, ἴππι εἰίαπι οπῖα εἴ 

ἀρ[α αληυ]ά οοη{ετεί, ἴαπηιιαπι μηᾶ φαθεάᾶπι οκ σας αἆ 

ππογίθπι ρετάμοεπῖρι». 

ΧΧΧΥΙ. 

δμάᾶοτες Γεζγίοϊεαπείδιως δοπίι, ᾖ[ εοερετίπὲ εἐεγιίο ἆἷε, 

ομἰπίο, [εριίπιο, ποπο, µπαάεείπιο, ἀεοῖππο Φµαγιο, ἆςε- 

οἴπιο [ερίιπο, υἴεε[πιο ρτίππο, Ιγίοε[ππο Ῥγίπιο εἰ ιγῖ- 

οε[ίπιο φματιο: τὶ παπιφιε /[άογες πποτθος ]ιάίσαπι, Ο)μῖ 

φετο ποπ ία ρΓγοᾶεμπε, ἰαδογεπι, πιογδὶ ἰοπρίεμάίπεπι εἰ 

τερετ[ίοπε» [βπίβισαπι. 

Νοα [αάογες ἀππιίαχαῖς [εὰ εἰ α]νί ποπ οοπίειωπείι-- 

ἀαο ἀε]εσίίοπεθ εἴ πΓίπαθ οορϊο[αο οἱ Ἰηχία απγεπ αι 1π 

αἰίφαθπα αἰίαι ατἰου]απι αΡ[οε[α ἀῑοίῖ ἀῑερις οοπιπιοάο 
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Εά. ματ, ΤΧ. [158.] ΓΕ. Ῥας, Υ. (274. 75.) 
5 φαίνεται χρησιῶο. ὁ γάρ τοι καθόλου λόγος ἐστὶ τοιόσδε. 

τὰ δὲ κρίσιμα αημεῖά τὰ καὶ συμπτώματα ταῖς κρισίµοις 
Ίμέραις ἀρχέσθω. καὶ Ίρκει οὗτος ὁ λόγος ὁ εἰρημένος. 
αλλ ὁ “Ιπποκράτης νῦν οὗ περὶ πάντων αὐτὸν ἐποιήσατο 

τῶν κρισίµων, αλλ ἱδρώωτων µόνων. ανέμνησέ τε τῶν κρι- 
σίµων ἡμᾶς ἡμερῶν, ὅσαυ τῆς τεσσαρακοστῆς ἑντός εἰσο. 

τὰ γὰρ τούτων χρονιώτερα νοσήματα ὃν ἱδρώτων οὐ πάνυ 
τυ κρἰνεσθαι πέφυκεν, ὥσπερ οὐδὲ δι ἐκκρίσεως ὅλως, ἀλλ 
ἤτου κατὰ τὴν σύμπεψιν ἢ ὃν ἀποστημάτων. ὅτι ὃ᾽ οὐ 

πάσης τῆς ἡμέρας ἀριθμὺς ἐπιτήδειος εἰς κρίσιν ἐναργῶρ 

ἡᾗ πεῖρα μαρτυρεῖ καὶ Θαυμάσειεν ἄν τις τῶν φασκόντων µη-. 
δεµίαν ἐν αὐταῖς εἶναι διαφοράν. ἄμεινον. μὲν γὰρ ἐκ τῶν 

ἐναργῶς φαινόμένων διδάσκεσθαι τὴν διαφορᾶὰν, τὴν ὃ᾽ 
αἰτίαν τοῦ γιγνοµένου κατὰ πολλὴν ἐπισκέπτεσθαι σχολὴν, 

ὅπερ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ἐν τῇ τῶν κρισίµων ἡμερῶν πραγµα- 
τείᾳ.. τὸ μὲν εἰς τὴν χρείαν τῆς τέχνης διάφορον ἐν τοῖς 

πρώτοις ὑπομνήμασι δύο διελθόντες, τὰς (2756) ὃδ᾽ αἰτίας 
αὐτῶν ἐν τῷ τρἰτῷ πειραθέντες ζητῆσαι, διαπεφώνηνταυ 

ν 

αρρατοπῖ, Ὀμινεγ[α]]ς επῖπι ογα[ῖο ἴα]ς εΠ: οἱ ἀεοτεῖο- 

χία [σπα ο [πιρίοππαία ἆῑερις ]αάϊοαίονϊ Ἱποιρ]απί, 

Λίᾳμε Ίαεο οχαϊῖο ῥρτοπιαποϊαία [αρρεάϊίαραί, Ὑετιπι Πἱρ- 

Ῥοεναίος ποπ ἆθ ομιπίὺας Ἱιιάἰσαίογ]ϊς {ρί[ααι {εο]ς, Γεὰ ἆε 

{οἱ [αάογίθας ποβῖδααο ἀῑε Ἱμάϊσαίογίο «αἱ Γ[απί Τηίτα 

αμα ἆγασε[πταπα 1Π Πποπιογίαπα τεὰοαῖί, ΜοτΡῖ παππφαο 119 

ἀµἱΠχηΙογςδ Ποπ αἀπιοάιπι Ρεν [αάογεςδ ]αάϊσατϊί οοΠ/[6Υο- 

χμΠές τί ρεγ οχογείΙοπθ68, [εὰ νεὶ ρε οοποοσΙοπειι νε] 

Ρεν αὐ[οείζα. Οιιοά απίειι Πο οΠιΠῖ «ἰεγαπι ΠΠΠΙΘΓΙ 

{ΠΠ αἆ ονἰ[π Ιάομει εχρεγιοηίία πιαμ]Γε[ιο ἱε[ιαίαν οἱ ομ]- 

4ο εγιαπί αἀπιὶγαιοπί ααὶ πα]]ας ἵπ μῖ ε[ε ἀῑεγοπίῖας 

Παἰιυπῖ, Ὀαας οηῖπι οϐ. εκ πιαπΙ{ε[ίε αρρατεπίρας ϱο- 

τάΠι ἀἱεγαπα ἀῑπεγεπίαπα εἀ1[οενε, οπι[α5 νεγο ε[Πεοι ρεγ 

τη πα οἵππι Ἱπάαρατε, οαοὰ πο 1π ἱγαοίαία ἆ4ε ἀῑεριθ 

]αάϊοαίογ]] ερίπα, απ ἀῑΠεγεηίϊίας ἵπ ἀποβιαθ Ρτίοτῖίραθ 

οοιπιεΠἰασ]ῖ αᾱ ατίοπα πεοεί[Ἱατίας εχρ]ΙφανΙππθ, ΘΟΓΙΙΠὰ 

νετο οα/[α5 1Π [εγίιίο Ρτο νιτίραθ εκαιἰβνπαδ. Αί παπς 
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Τά, Όμασῖ. ΙΧ. [158. 159.] Εὰ. Βα[. Υ. (215.) 
ὁ᾽. ἱκανώς αἱ νῦν εἰρημέναι κατὼ τὸν ἀφορισμὸν ἡμέραι, 

ὐθαφόντων αὐτας ἄλλων ἄλλως ὡς ἂν ἐθέλωσιν. αλλ ἡμεῖς 

γὲ κατὼ τὰ πρὸς αὐτοῦ τοῦ “Ιπποκράτους εἰρημένα διά τε 
τοῦ προγνωστικοῦ καὶ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου 

τοῦ τῶν ἀφορισμών τὴν ἐξαρίθμησιν αὐτῶν ἐποιησάμεθα. 

τὰς δὲ ῥήσεις ἐν αἷς ἔγφαψε περὶ τούτων τῶν ἡμερῶν ὁ 

Ἱπποκράτης ἐν τε τῇ τῶν Ἀρισίμων ἡμερῶν πραγματείᾳ 

καὶ τῇ τῶν κρίσεων ἁπάσας ἔχεις Ἰθροισμένας. νυνὲ ὃ᾽ 
ἀπὸ τῆς τρίτης Ίρξατο προλαμβανούσης τὴν τετράδα κατὼ 
βραχὺ τὰ χρονιώτερα τῶν νοσημάτων καὶ μετα ταύτην ἔγρα- 
Ψε τὴν πέµπτην, ὑστερίζυυσαν ἡμέραν μίαν τῆς τετάρτης. 
οὕτω γὰρ σχεδὸν ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις εὑρίσκεται, 

οὐκέτι }εγραμµένης τῆς τειάρτης {μέρας κατὰ τὸν ἄφορι- 

σµόν. καίτοι δοκεῖ πρώτη κρίσιµος ὑπάρχειν αὕτη, αλλ 

ὅμως αὐτὴν ὑπερέβη νῦν ἢ αὐτὸρ ὁ Ἱπποκράτης [159] ἢ 

ὁ πρῶτος τὸ βιβλίον γράψας. εἴπερ ὃ ὕλως ὁ “/πποκράτης 

αὐτὴν ὑπερέβη, δοκεῖ µοι διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν αὐτὸ ποιεῖ- 

σθαι, τὰ πλειστα κατοξέων νοσημάτων, ὕσα σὺν ἱδρῶτι 

Ἡοο ἵπ αΡΠΟΥΙ[πΙΟ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓαΙΙ ἀἱε 1Π ππασπαπι οοΠίτο- 

γεγῄαπι αἀάμποιῖ [απέ, 1ρ[ος αῖ αλίετ Ῥτο ατυλἰτίο [οχὶ-- 

Ῥεπίίρας. ΊΝοΟΠ νεχο εκ Γεπ[επιῖ αἩ Ἱρ[ο Ηϊρροοταία 

Ῥτοπιποῖα[ἶς {πα 1π ρτοσπο[βΊοο ἴππι ἵπ ερἰἀεπιῖ] εἰ ου 

1ρ[ο αρμογί[αιογαπαι Ἠρχο, εογαπι επΙπιεγαΙοπθτη Γεοπις, 

{επίεη[]αδ νετο απἴρις ἀ4ε τέρας [ορβίι Ηἱρροσταίες ἵπ 

ορετε 4ε ἀίερις Ἱαά[σαίογῇςδ, Ίαπι 4ε ογΙῃββιας οπιΏθ8 α 

ποΡ]5 οο]]εοείαθ Ἠαμεδ. Άαπο απίεπι α {εγί]ο Ἱπεερῖί (1αΓ- 

ἔαπα απἰοιραπίε εν Ῥγεν]οτίς {επιρογῖ6 ΠΙοΤΡΟΦ; Ρο µαπο 

ηπἰπίαπα [εγΙρΗΙ απο ἀῑε αματίο ῬΡοβετίογεπ, Θϊο ΘΠΙΠΙ 

1π οπΙΠῖΡις {εγτε εκειπρ]αγίριις [οπιρίαπα ἹπνεηΙίας, ποπ ά πα 

1η αρμοχΙ[πιο αματίο ἀῑε αἀ[οπρίο, εἰϊαπια 1ρίθ ογ]ῖοι 

εί[[ε νιἀεαίατ. ὙΨεγαπιίαπιεη Ίρ[αΠι πμπο ΡγαεεγπηΙ[ί γε 

αρίε Ἠιρροεταίες νε] απ ργιπιής Ἠρταπι {ογΙρβί,. δὶ νεχο 

ΟΠΙΠΙΠΟ Ηιρροογαῖες εμπ Ρταείατ]εγ]ΐ, απο οὗ οαι[απι 1ὰ 

παλλῖ {εοιίῇε νιἀείως, αοὰ Ρ]ατ]παῖ Ρεταουίὰ πιοχρή, αι 



.1Α ΙΠΠΟΚΡάΤΟΙΣ ΦΟΡΙΣΠΜΟΕ 

Έ. Οματῖ. ΙΧ. [150] | Κά. Βο[. Υ. (275.) 

κρίνεται, τῇ τρίτη καὶ αῇ πέμπτῃ μᾶλλον ᾖ Στάρτῃ τὴν 

κρίσιν λαμβάνευ, σπανιώτερου γαρ οἱ διὼ τῆς τειάρτης 

κρινόµενοι, καὶ µοι τοῦτο ἐδεύρηται πάνυ σφόδρα διὼ πεί- 
θας αὐτὸ τοῦτο ζητήσαντε, διόευ παραλέλοιπὲ κατὼ τὸν 

θοκῥίμειην ἀφορισμόν. ἔοικε δὲ συμβαίνειν οὕτως, ἐπειδὴ 

τὰ κατόξεα νοσήματα τὸν τὲ πρῶτον εὐθὺς παροξυσμὸν 

ἔχει σφοδρύτερον καὶ τὸν ἀνάλογον αὐτῷ διὼ τρίτης, ἐμάθο- 

µεν ὃ᾽ ὡς ἐν τοῖς σφοδροτέροι παροξυσμοῖς αἱ κρίσεις γί- 

φνονται. καὶ µέντου καὶ ὅτι τὰ μὲν ἐν περισσαῖς ἡμέραις 
παροξυνόµέενα Θᾶττον κρίνεταυ. τὰ ὃδ᾽ ἐν ἀρτίαις χρονίζευ. 
καὶ διὰ τοῦτο κἂν ἐν ἀρχῆ τὸ παροξύνηται νόσημα, κατὰ 
τὰς περιττὰς μᾶλλον. ἐὰν δὲ µέλλη χρονίδειν, εἰς τὰς αἄρ- 

τίους μµειαπίπτουσιν οἳ σφοδρότερου παροξυσµοί. ταυτὶ μὲν 

ἔχω περὶ τῆς τετάρτης λέγειν. ἐπὶ δὲ τῇ τελευτῇ τοῦ ἀφο- 

Οισμοῦ τινὲς μὲν τὴν τριακοστὴν πρώτην ἠἡμέραν, τινὲς δὲ 

τὴν τριακοστὴν τὲετάρτην γράφουσιν. «σμὲν ὃ᾽ αὐτῶς ἐν 

ομπι [ιάοτο [αά]οαπίαχ Τεγίο εἳ απϊπίο ἀῑε πιασῖ ϱ παπα 

ααγίο )αά(οίιαι Γαρεαμῖ, Ἠατίοτε επῖπα Γαπί απὶ ἆῑε 

αωατίο ]πάϊοεπίαν. Αίας Ἠοο α πιο ΓΙ Ἰηγεηίηπη Ρεχ 

εχροτίεπίααι, «4 Ηππη Ίου Ἱρίαπι να]άε αἀπιοάτπι απαείῖ-- 

ν]{[επι, 4 μαπποβγεπι ἀῑε φπαγίας Γεί αὖ Ηἱρροοταίε ἵα 

Ῥταε [επί αρ]ιογί{[ηιο Ργαειεγπ] αφ. ΄Ηοο αμίεπη 16ο αοο]- 

ἄετο νἰάείατ, «απία πιοτρῖ Ῥρεγαοιίά ἴππι Ρργίπιοπι [ἰαί]ηι 

αοοε[ποπεπι νελμεπιεπ[][ππιαπα [ον Παπίας, Ίαπι εαπι ϱµαε 

4ἱα ἰετίῖο Πέ, 11 Ῥτοροχ[ῖοπε τε[ροπἀεπίεπι. Βετ νε]ε- 

πιθη[ίοχο5 αμίθπι αοοε[Ἱοπθς ογ][ος Πετί οἱ πιογβοβ αι ἀϊς-- 

δις Ἱπιραγίραφθ εκαοετραπίας, οεἰεσῖιας ]μάϊσανί} αυ νετο 

Ῥατίρις ἀααγηίογος γεῴα!, 1ὰ 4ποςιθ ἨΠο08 εχρογ]επί]α ᾱἷ- 

ἀἱοϊπιὴδ. Αἰᾳπο Ίά4εο { αῖς 1π ΡγΙΠοΙρΙο ΠΙΟΥΡΗΦ ϱχασεζ-- 

Ῥοΐαν, ἀπάίοες ΊπΙραχος πιασίς, [ ἀῑαίαγηϊος ενα[αχας ΠΙ Ἱπ 

4165 ῥαγ66 νεμδπιαΠίίογες ασσοεΠιοΠε5 ΙποϊάαΠῖ, ἨΠαοαος [απο 

{ωηί 4μαθ 4ο ἀῑο φπατίο ἀἴσεγεπι, Λά Άπεπι απίεΠι ρ]ιο-- 

γλ{πηῖ ποπ ΙΙ (πιρεβαναπι ρτπιαπα ἀῑεπαν ομἰάαια Γγ]ρείι- 

πάσα απατίυι [οπ]ραπί, φ1ἱος ο Ιροσμπα ἀῑεταπι ΠΠΜΙΕΓΟ 



το ΚκαΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΊ4 Ἅπις 
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τῷ καταλόγῳ περιεχομένας τῶν κρισίµων ἡμερῶν καὶ ἴσως 

ἰσχυροτέραν γε τὴν τριακοστὴν τετάρτην. οὐ μὴν τῆς τεσ- 

σαρακοστῆς ἐμνημύνευσεν ἴσως, ἐπέιδὴ ταύτην τινὰ αρχὴν 

τῶν χρονίων ἐνόμιδεν, ἃ ὃν ἱδρώτων οὐ πάνυ τι κρίνέταυ, 
καὶ γὰρ καὶ αὐτὴν τὴν τριακοστὴν πρώτην καὶ τριακοστὴν 

τετάρτην καὶ πρὸ αὐτῶν τὴν εἰκοστὴν ἑβδύμην σπανίως 
ἔστειν ἱδρῶσε κρινούσας εὑρεῖν. 

159 

Οἱ ψυχροὶ ἱδρώτες σὺν ὀξεῖ πυρετῷ γινόμενου θάνατον ση- 

µαίνουσι, Σξὺν δὲ πρηοτέρω µῆκος νούσου, 

τ « ο 
"Ὅτι μὲν οὖν οὕτω γίνεται πολλάπις ἡ πεῖρα διδάσκει. 

τίς ὃδ᾽ ἡ αἰτία τοῦ γινομένου σκεπτέον. απορώτατον γὰρ 
εἶναι δοκεῖ πυρετοῦ Θερμοτάτου κατέχοντος τὸν ἄνθρωπον 
ε ” Δ Π ες α Σ 3 ./ Δ ’ 
ἑδρώτα Ψυχρον }ἰγνεσθαυ. Οτι μὲν οὖν ἓν αλλοις Χρ µε- 

ω ῃ Ν . 3 

εσυ τοῦ σώματος εἶναι τὴν σφοδρὰν Θερμασίαν, ἐξ ἄλλων 

οομΗπονϊ οετίο {οϊππα. Ας {οτίαί[ῃς ἰτίσε[ίπιας ϱπαγίαβ 

πΠα]οχεΠι να [ογ ας, ΠΟΠ ἴαπεπ ϱωπάγαρε[βπαϊ πηεπ]ηΙξ 

αποά {[οτίε Ἠππο ἀῑπιατπῖογαπι ΠΙΟΓΡΟΓΗΠΙ Ῥγϊποιρίαπα 

ααοάόαπι εκἰ[ήπιαραί, ααὶ Ποη αὐπιοάμπι Ῥεγ [αογες ]ι- 

ἀἰσαπίατ, Εἰεπίπι εἰ 1ρ[απι {Τιβεβπιαπα Ργίπιάπα εἰ ἰΤῖρο-- 

Απιαπι απατίαπι εἰ απίε ἀρ[οθ υἱρεβπιμπι [ερίίπιαπι Χ4ΓΟ 

Ρει [αάογες ]αάϊοᾶγς ΟΟΠΙΡΕΓΙΠΙΗ6. 

ΧΧΧΥΙΙ. 

Ετὶριᾶϊ Γμάοτες οµπι αοµία ο μῖάεπι /εὂνε οδοτεί ππογεεη, 

εµπα ΠΠΙΙίΟΥΕ υΕΥο Ππιοτδί ἰοπριειάίπεπι [ΠΕ πί[ιοαπεε 

Οιοἆ ααἶάεπι Πα οβοσϊαίαχ [αερο ἆοοεὶ εχρετ]εηίῖα, 

Όιαε νετο Πί Ἠα]ας τεῖ οβογίεηί οαυ[α εχρ]οταπάωμπι, 

Ἐκρ]ϊσαία Παππμε ἀΠοι παμπ ε[ζο νἰἀείας Γεῦτε οα]]- 

ἀἴ[παια Ἰοπιίπεπα ἀαιπεπίε Γαάστεαι {Πρίάμαι οβοχ]τῖ, 

Οιοά Ιίααμε Ἰπ αἱ οογροχῖδ ραχΗραςδ γεμεπεπίεπι 1π- 



π16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Ἐά. Οµατί, ΤΧ. [159. 100.] Εά. Ῥα[, Υ. (975.) 
δὲ κενοῦσθαι τοὺς ψυχροὺς ἑδρώτας εὔδηλον. ἐθέρμάνθη- 

σαν γὰρ ἂν εἴπερ ἐκ τῶν Βερμοτάεων ἐφέροντο. κἐνοῖνταυ 

δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ δέρματος οἱ ἑδρώτες, ὕὅπερ ἐγχωρεῖ ψυ- 

χρὸν εἶναι, διακαιοµένων τών ὑπ αὐτό, σηποµένων γάρ 

τινων χυμών ἐδείχθησαν ὀξέες γινύμένου πυρετοί. σήπονταυ 

ὃ᾽ οὗτοι πολ- [160 ] λάκις μὲν ἐν ὕλω τῷ σώματε, πολλά- 
κις ὃ᾽ ἐν τοῖς ἀγγείοι µόνοις. ὅταν οὖν ποιε συμβῇ δύο 

ταῦτα, τοὺς μὲν ἓν τοῖς αγγείοις γυμοὺς σήπεσθαυ, τὴν δὲ 

τὼ στερεὰ μόρια διοικοῖσαν φύσιν, εις ἐστι καθ {!ππο- 
κράτην τὸ ἔμφυτον θΘερμὸν, Πτοι γε ἐσβέσθαι παντάπασιν 

ἢ πλησίον ἥκειν σβέσεως, τὰ μὲν ἐκ τούτων κενούμενα 
ψυχρὼ Φαΐνεται. τὴν δ) ἐπὶ τῇ σήψευ Θερμασίαν οὐδὲν 

κωλύει σφοδροτάτην εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο ὀλέθριον τὸ ση- 

μεῖον, ἐνδεικνίμενον ἐν τῷ τοῦ ζώου σωµατυ πλεονεκτεῖν 

ὑγρῶν πλῆθος, ψυχρών τοσοῦτον ὡς μήθ ὑπὸ τῆς ἐμφύ- 

που μήθ ὑπὸ τῆς πυρεκτικῆς ἐκθερμαίνεσθαυ. Χλιαρῶν 

µέντου πυρετῶν ὑπαρχόντων ἐγχωρεῖ σωθῆναυ τὸν ἄνθρω- 

ο[/ο οαἸογεία, εκ 45 Υετο [αάογος {π]σιάος Υγαοματϊ ΟΡΟΓ- 

1εαῖ, πιαπϊΓε[ίαπι ε[ι. Οαἱε[αοῖ βααϊάεπι {αἱ[Πεπι, Π οκ 

Ρανς σα) [Πηιῖς πιαπα[Ἰοπί. Ὑαομαπίατ απίοπι εκ ϱᾱ- 

ἄεπι οπίο Γιάογεδ, «πα {πΠριάα ε[[ο ροίεβ, ΠασγαπΗβας 

1Ρ[ Παρροβς Ῥατίριας, Να ααἰρικάαπα Παπιοτίρας ρα- 

1τε[οεπίῖρας {εργο αοιίας Ποτί οΠεπάΊπηαδ. ἨΗϊ νοεγο [αερε 

1Π ἰοίο οοχροτθ, {[περο οεἰίαπα 1π να[ῖ [οἱ Ρριἱγε[οιηξ, 

Οι 9/5ο Ἰάεο 4ο ΙΠΙΟΓΦΙΙΠΙ οοπ]ρογίπί, Ἠιπιογες φπἲ 

να[ι 1πβαπέ ριαϊγείοεγτο οἱ τορεπίεπι [ο]]άα οοΓροτα παϊιι-- 

ται, «μας [εοιπάαπα Ηἱρροσταίεπα Πάνας «αἱογ ε{[, ναι 

Ῥτου[ας οχβίηριϊ νε] Ργορία5 αἆ εκ[μποίίοπεπι αοοεζεγε, 

α1ιαο (μπω οκ λῖς νασπαπίας, Γπριάα Ῥετοϊρίαπίαν, Ογίππα 

νετο οκ ριϊγεδίπο οα]ογεα νεμεπιομ{1{Πππχαπι ο[ο πλ] 

Ῥτολήρεί:  ρχοϊπάεφαε Γριάμ 1]]ε [ιάος εκ]ῖα]ε Πσηιηπα 

ει, αιοά 1 αΠΙΠιαΙΙ5 οοτρογθ Ἠιππογαπι Ρεμς [πα θα 

εχιβοναχο Ρος «ο πίαπο ΠΠριάογαπα, αί Ἠθαε αὐ ἵπ- 

βιο, πεφαο α Γερεῖ] οαἱοχο Πποα]ε[σαηΕ, Ύθταπ Π ἱερί- 

ἄαο αο τεπήβιογος οπἰ[απί {εργεδ, οοποθάις Ἰοπιίμθια 
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Εᾱ. Οµατι. ΤΧ. [160.] Εά. Ῥα[, Ῥ. (015.) 
πον ἐν χθόνῳ πλείονι τοῦ ψυχροῦ πλήθους πεφθέντος καὶ. 

κρατηθέντος ὑπὸ τῆς φύσεως. ὃ μὲν }ὰρ ὀξὺς πυρειὸρ 

αἴτιόν ἐστι καὶ σημεῖον δὲ ὀλεθριώτατον' αἴτιον μὲν, ἐπει- 

δὴ πέφυκε διαλύειν τὰ σώματα, σημεῖον δὲ, ὅει τὸ πληθος 

τῶν ὑγρών ἐνδείκνυται ὅτι ψυχρύτατον ὑπάρχει, ὕπου γε 

μηδ) ὑπὸ τῆς τοῦ πυρετοῦ μεταβάλλεται Φερμότητος. ὁ δ᾽ 

οὐκ ὀξὺς, αλλὰ μέτριος πυρετὸς ἐπιτρέπει χρόνῳ  πλείονι 
πρὸ τῆς φύσεως πεφὃῆναι τὸ πλῆθος, ὡς ἂν με φθάνων 

διαλύειν τὸ ζώων. σημεῖον ὃ᾽ οὐκ ἔστιν οὕτως ὀλέθριον ὡς 

ὁ σφοδρό ἐγχωρεῖ γὰρ ἐν χλιαρῷ πυρειῷ, κἂν μετρίως 
ψυχρὸν ᾖ τὸ πλῆθος, ἀνὲκθέρμαντον µένειν. 

λη. 
 ὁ 3, ω ’ ει 9 ᾿ / Δ ω 

Καὶ ὅκου ἕνι τοῦ σωµατος, ἕδρως ἔκει φραξευ την νοῦσον. 

Τίπερ γὰρ εἰς ὅλον ἡ νόσος ἐξέτατο τοῦ ζώου τὸ σώ- 
υ] «/ 5 ; -” 

µα καὶ τὴν κένωσιν ἂν ἐξ ἅπαντος ὁμοίως ὁμότιμον ἐποιεῖτο. 

{α]ναπι εΥαἆετε, οοποοσία Ιοηςίοτο ΊΕΠΙΡΟΓΕ ἨΠΠΙΟΓΙΙΠΙ ϱο0- 

Ῥία αἴαπε εν]εία α παίητα, απ αομία Γεργῖς εἰ οβι[α ο 

βμππι ε[ῖ ρεγη]οϊο[Ἡπιαπα: οαπ[α φπ]άεπῃ, ᾳααπάοφπ]ἆεπα 

Γιαρίε Παΐαγα οογροτα Ρροίεβ τε[ο]νετε, Πβπιπι ετο, απῖα 

Ἠππιοταπα. πηυ]Ππάίπεπα ο[ιεπά{ξ, απαα {οάΙπια εῇ, 

αυπι πε α ΤεΡΕΙΙ φαἰάεπι σαἱο:θ ππ[είατ. Όιαθ νετο 

αομία ποη εΠ, [εά πιοάρταία {εργῖς, Ἰοηβίογθ ΤΕΠΙΡΟΤΕ α 

παίιτα Ῥ]εηίιάίπεπα οοποοφαῖ Ρεγπηί: «ϱ1ρρε αᾳ.αθ 

απίπια] ἀἰ[Γο]νετε ποπ ργαεοσσιραῖ. ΘΙδηΙΠΙ αΠίεΙΙ αἆθο 

ΡεγπΙοϊοί[απα πο ε[ 4ο Υεµεπιεης Γευγῖς. Οοπ(ποῖε επίτα 

1π Ἱεπία [εῦγε, εἴαπιῃ πιοάεταίαο Γπ]ριάα Ῥ]επ]ίπάο {1, εαπι 

σα|ε[αοίαπι ΡεΓΠΙΔΠΕΤΕ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 

«Έε οµα εογροτὶς ρατίε [μάογ ἰπε[, Ιδὶ τπογδµπα ε[]ε ἆε- 
πιπεῖα, 

ΦΙ Πιοτρας αἆ {οίππι απ]πια]ϊ οοτραθ εκ[επάεγείατο 

εκ ἰοίο εἰίαπι αεᾳιαΡ]ΠΗτεν Βετεί Υαομβο, ΘῬπαάογες εΠΙΤα 



πια ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [160. 161.] Εὰ. Βα[. . (075.) 
γίγνονται μὲν γὰρ οἱ ἱδρώτες ἤτοι τῆς φύσεως ἐκκενούσης 

τὰ περιττὰ, ἠνίκα καὶ κρίνουσι χρηστῶς, ἢ καὶ τῷ μὴ στέ- 

γέεσθαι κατὰὼ τὸ σώμα, τῷ Λλόγῳ τοῦ νοσήµατος. ὁποτέρως 

ὃ᾽ ἂν γένωνταυ, τὴν τῶν πἐπονθύτων μερῶν ἐκκρίνουσιν 
ὑγρότητα. 

λ9’. 

[101] Καὶ ὅκου ἔνι τοῦ σώματος ψυχρὸν ἢ δερμὸν, ἐν- 
ταῦθα ἤ νοῦσος. 

Ἠν ᾧπερ ἂν ἢ µορίῳ τοῦ σώματος ἐπίσημος του 

Θερμότης ἢ ψέίξι, ἐν τούτῳ καὶ τὴν νόσον ἀναγκαῖον 

ὑπάρχειν.  ἐξέστηκὲ /ὰρ τοῦτο δηλονότυ τῆς πατὰ φνσιν 

εὐκρασίας, ἥτις ἐστὶν ἡ ὑγίεια. | 

΄ 

μν 
-” 9 5 ιά [ή Ἀ ” 

Καὶ ὕκου ἔν ὅλῳ τῷ σωµατε μεταβολαὶ καὶ ἢν τὸ σώμα 

οὑογϊαπίταγ γε] παίητα [αρεγναςαπεα γασπαΠίθ, 4:19 {επιρογθ 

{ρ[ οοπηπιοᾶο οἱ πη]ίετ ἀεοεγηπί, γε] εἰῖαπι φποά ἴπ 

ΟΟΥΡΟΓΟ οοπΙΠθγΙ ΠΟΠ Ρο[ηί, ΠΙΟΓΡΙ ταἰῖοπα παπί, ᾖἴ]ιτο- 

1δεί απίεπ Παπ ποάο, ῥρατίριας α[εοίῖ οοπἰεηίαπι 

Μαμά ίαίεπι νασμαηί, 

ΧΧΧΙΧ,. 

Έε φια γατίε εοτροτὶς ἴπε οαἶογ αμὲ [τίριςν Ιδὶ πιογδια 

ἐπ[ιάει. 

ΟιπαοππΠα!πς οογρογίθ Ῥατίο Ἱπ[σηϊ9 απί οαἷογ απέ Γε-- 

στο Γιο, 1π 68 πΙοΓΡαπι ε[Πο πεοε[ε ε[, Ίαεο ΡαΓ8 

Παᾳαϊάσαι α παἰιγα]ὶ (επιρεχίε, ᾳαε [απίίαν εΠ, χεοε[]ῃ:. 

ΧΙ. 

«ἱφιμε μδὶ Ιοἱο ἵπ ϱΟΥΡΟΤΕ ππµίαίοπες οοπιπβιωι, ας ᾖ 
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καταψίχηται ἢ αὖθις Θερμαίνηται Ἡ χρώμα ἕτερον ἐξ 

ἑτέρου γίνηται, μῆκος νούσου σηµαίνει. 

«ἱ ποικίλαι διαθέσεις αεὶ χρονιώτεραι γίγνονται τῶν 
-” 3 / ΄ ” / 2 2. / 

µονοειδών, αδυνατουσης δηλονύτι της φύσεως ἐν ὀλίγῳ χρό- 
’ Δ .) ’ 

νῳ κατεργαξεσθαι τας πολλας διαθέσεις. 

μα. 

“δρως πολὺς ἐξ ὕπνου γινόμενος ἄνευ φανερῆς αἰτίας τὸ 

σώμα σημαίνει, τροφῇ ὅτι πλείονι χρέεταν, ν δὲ τρο- 

φὴν μὴ λαμβάνοντο τοῦτο γίνηται, σημαίνει ὅτι κενώ- 
σέως δεῖταυ. 

” / “ Ν 3 ν ε Λ λ 3ε 

Ἔνιθι γράφουσιν οὕεω τὸν ἀφορισμὸν, ἕδρως πολὺς ἐξ 
- / . - 3 ” ., 

ὤπνου γιγνόμενος ἄνευ φανερᾶς αἰτίας, ἔνιοι [162] δὲ ἄνευ 

τινὸς αἰτίης ἑτέρης. αλλά γε τὰ τοιαῦτα κἂν μὴ προσγρα- 

σῇ νοῆται, μυριάκις ἐν μµυρίαις ῥήσέσιν ὑπ αὐτοῦ πα- 
: , Δ 9 Π :ς ” ΤΝ Ἀ 

(276) ραλελειμμένα, δια τὸ προσυπακούειν ἡμᾶς αὐτὰ, κἀν 

εοτρις γε[τὶρ εγείμγ Τατ[µπηφε οα[ε[ιαε φεῖ οοἶοτ αἶίις εκ 

αἰίο οτίαιµγ, πποτδὶ ἰοπρίιμάίπεπι [1ρπί[ισαϊ. 

ΔΛΠεείις νατῃῇ [επιρετ ἀἰπίαχηπῖογε Παπί απαπι απῖ 

{απί πη]ας πιοςΙ εἰ ΓογΠιᾶθ: «4 ΠΠΙ Παϊατα ΡαΥΥΟ ἴΕΠΙροΤθ 

πιμ]ίος αΠεοίας [αβΐρεγε εἴ «οΠπσοφπετε πεᾳιεαῖ, 

ΧΙ]. 

Ομί [μᾶογ εορίο[µς εω [ΟΠΙΠΟ εἴϊγα ππαπϊγε[ίαπι οαμ/απα 

οδογίιµγ, εορίο[ογε εἶθο εογρις μεὶ [1ρπί[σαι Όμοά [ 

εἶδωπα ποπ α[]ωππεπιὶ Ἰοο αεεἰᾶαξ, υαεμαιίοπε ορµς ε[]ε 

ρπί[ισαξ. 

ΝοππαΗϊ αρΠοτί[αιαπι Ἱία [οτ]ραπί: απ [Γαάοχ οορῖο- 

{ας Ῥετ [οπιπαπι οἶῖτα οαυ[απι πιαπ]{ε[ίαπι οβοσϊίατ. Οπ- 

ἆαπῃ ΨεΓο 4Ώδαιε αἰία αααάαπι σαία, Ὑεταπ Ἠαεο εἰΙ]απα[ 

ηοπ αἀ[ογιραπίας, πιῖ]]ες ἵπ πηῖ]]ε ἰεχίῖρας αΏ 1ρίο Ῥταε- 

ἱεγπι][[α Ιπ[ε]]Ιδαπίασ, αωῖα Ἰσεί Ἠοιπ ἀἴοβηῖιτ, ἃ Πορῖς 



720 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
 Όμασε, ΤΚ. [105,1 Ἐά. Ῥαῇ, Υ. (076:) 

ρα ῥηθῇ, μεμαθηκότας γε ἅπαξ παρ' αὐτοῦ ὅτι διὰ τὴν 

έξωθεν αιτίαν οὐκ ἐκ τῆς τοῦ σώματος διαῦ έσεως γιγνό- 

µενα συμπτώματα πρόγνωσιν οὐδεμίαν ποιεῖεαι ἀσφαλῆν 

τούτου μὲν οὖν αξὶ χρὴ μεμνῆσθαι, τὸ δὲ κατὰ τὸν προ- 

κἐίμενον ἀφορισμὸν διδασκόμενον ἐν τῇ τοῦ πολὺς προσθή-- 
κ µάλιστά ἐστιν. εἰ γὰρ μὴ πολὺς ἱδρὼς ᾖ, δύναιτ ἂν 

καὶ διὰ τὴν τῆς δυνάμεως αθῥωστίαν καὶ διὼ τὴν τοῦ σώ- 

µατος ἀραιότητα γίγνεσθαι, τὸ γὼρ πλῆθος ὑπ' αὐτοῦ 

δυοῖν Ὁάτερον, ἤτου διὼ τὴν τῶν ἄρτι λαμβανομένων σιτίων 

ἁμετρίαν ἢ διὰ τὴν τῶν έμπροσθεν ὑπάρχευ. εἰ μὲν διὰ 

τὴν τῶν ἄρτυ λαμβανομένων σιτίων ἁἀμετρίαν, : κωλυτέον 

πολλὰ λαμβάνευν, εὲ δὲ διὰ τὴν τῶν ἔμπροσθεν, πενωτέον. 

μβ. 
“Ἱδρως πολὺς ψυχρὸς ἢ Θερμὸς αεὶ ῥέων, ὃ ψυχρὸς μείζων, 

ὁ δὲ Θερμὸς ἑλάσσω νοῦσον σημαίνει. 

ἴαπιεηπ [αλαπαιαπίαν, τας απ [επιεὶ αἳ ἀρ[ο ἀῑάϊοεγίπιαθ 

Ρτορίεγ εχίεγιαπ οαιίαπι, ἨΟΠ οοτροτῖ α[Πεοίαπα Γεηαπία 

[υπιρίοπιαία, ΠΗ]]α(η οοτίαΠι 4ῇευγε ΡΓαε[αςΙΙΙοπεπι, αποά 

ἀοειπιεπίπι Γεηρες ππεπαϊη][ο οροτίεί, Οιοά απίεπι 1π 

ΡΓαε[εΠΙΙ αρΜογΙ[αιο ἀοοείασ, 14 1π αἀ]εσ[ῖοπθ νοοῖδ, «ο- 

Ρίο[ως, ππαχίπιο οοπΠΠΗΕ. οἱ Παππηιιο [αάογ οορίο[αδ ΠΟΠ 

ε[εί, ρο[εί εἰ ρτορίετ νΙγίαπι Ιπρεοϊ]Μαίοπα εἰ οογροτίδ 

ταγ]ἰαἰοήι αοοΙἀςγθ, Ῥιάογὶδ Υετο οορία αἰίεγα ἁπαταπι 

οαιι{αγΗά εχΙβΙί Ρτορίεν οἱβογιαπι νε] γεοθηϊίες νε] απίεα 

Γαππρίογαπα 1π ΟΟΙΗΠΙΟΔΘΤΥΒΙΙΟΠΕΙΗ, Όσο Π Ρτορίες χεσε-- 

ίοι α[απιρίοταια εἀα]Ιογαπα αὐιπζαπίίαπι Παί, Ῥ]ατα [α- 

πηεγο Ῥτοβίρεπάαπας, αιτοᾷ {Π ρτορίος ργαε[απιρίογπ πιπ]-- 

Πίπάίπεπα, ναομαπάσπι α[, 

ΧΠΠ. 

δµάονγ εορίο[μς, [ηρίάμς αμε οα]ᾶμς, Γ[επρεγ βιεης: ρ- 
δίᾶιω φμίάεπα, πια]ογεπιν οαἰἰάμς ΨεΓΟ ΠΙΙΠΟΤΕΊΙ ΠΙΟΓ-- 

όμπα [1οπί[εαι. 



ΚΑΙ ΤΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟΥΣ ΤΠΟΜΑΗΙΑΤΙ. Ἅποι 
Εά. ματι. ΙΧ. [469. 168.] Εὰ. ΡΒα[, Ῥ. (976.) 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν ταῖς κρισίµοις ἡμέραις γιγνοµέ- 
νων ἑδρώτων ἐμπροσῦθεν εἴρηταν περὶ δὲ τῶν ἐν ὅλῳ χρό- 
νῷ τοῦ νοσήµωτος ἐπιφαινομένων ἀκρίτως ἐν τῴδε δηλοῖ, 

χαλεπωτέρους μὲν εἶναι λέγων τοὺς ψυχροτέρους, ἧττον δὲ 

τούτων μοχθηροὺς τοὺς θερμούς. ἀμφότεροι μὲν γὰρ ἐν- 
ὑείκνυταυ πλῆθος, αλλ οἱ μὲν ἕτεροι ψυχρὸν, οἵ γε καὶ 
χείρους εἰσὶν, οἳ δὲ ἕτερου Θερμὸν, ἧττον ἐκξίνων ὄντες 
ὀλέθριου πυρετού, 

μγ. 
Οἱ πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότερου 

γίνονται μᾶλλον ἐπικίνδυνοι, ὅτῳ ὃ᾽ ἂν τρόπῳ διαλεί- 
πωσι, σηµαίνευ ὅτι ἀκίνδυνου. 

[169] "Οτι τὸ διαλείπειν ὁ πποκράτης ἐπὶ τῶν εἰς 
ἀπυρεξίαν παυοµένων παροξυσμών λέγει δἥῆλον ἐποίησεν ἐν 

τῷδε τῷ αἀφορισμῷ» τοῖς ὁπωσοῦν διαλείποντας τῶν διὰ 
τρίτης παροξυγοµένων ακινδύνους αποφαινόµενος. μόνου 

Ώο Γιάοσίρας απῖ ἀῑεριφ οπ]]οῖ οτἰαπίας Ῥτίας ᾱἷ- 

οἵσπι ε[ι, ἆε 16 νετο απ1 {οίο πιοτβί ἴεπιρογε οἴίγα οΕΙ[ίῃ 

π]απι αρρατεηί Ίου 1π αρΠοτΙ[πιο ἀεο]αταί: αἱ ἀείοτίογεβ 

αυἶάεπι [αάοχες ε[οε {πὶρίάο8, 5 Ὑετο πΙΙΠΙς Ῥτανος σα- 

Ἰιάο5, Ὀίτίααε ΠαπΙάεπι ρ]επΙαάϊπαιι αἀεί[ε ἀεπιοπ[ίγαπί, 

Γεὰ α]τετῖ Ππρϊάαπι, απῖ εἰ ἀείετίοτες Γαπί, αἰίετὶ οα]1άαπι, 

αυ] 11116 πιῖπας Ρετίομ]ο[ι [πηί, 

ΧΙΙ, 

Όμαε [εθγει ποπ ἰπέεγπηϊτίεπιες Μεγιῖο Φµοφµε ἀῑε φε]επιε-- 

εἴογες [ιιέ, Ρρετίοµἰο[ογει. (μοοιπφιμὲ αµίεπι πποᾶο ἵπ- 

τεγπαί{εγἰπὲ, οἴῖτα ρεγίομίπι ε[]ε [Πβπί[ιεαπε. 

Οποά Η{ρροογαίες γενριι ἰπιεγπαίεέεγε ἆς ποοε[Ποπ- 

Ῥας 1π αργτεχίαπι, Ἱ. 6. Περτῖ ναου]ίαίεπι, ἀε[ιποπίιρας 

ε[Πεταί, Ίιοο ἵπ αρ]οτί[πιο πιαπ]{ε[ιιπι ΓεοΙί, ᾳπἱ αεοεῄτοπες 

ᾳποφἳο πποάο Ππίεγπηεπίες ΤεγίΙο 4ποᾳπο ἆῑθ τερεἰεπίςς 

Ρετίοπ]ο νασατο Ργοπιποῖαί. Ἐκ 1ρῇ5 εηῖπι εαθ [ο]αθ Ρε- 

σΑΙΕΝύΦ ΤΟΔΜι, ἍγιΙε ΡΑΗ5 11, 25 



7ου 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Ε. Οἶατί. ΤΧ. [165.] Κά. Ῥαῇ[, Ῥ. (976.) 
γὰρ οἱ εἰς ἀπυρεξίαν λήγοντες ἐξ αὐτῶν εἰσιν ἀκίνδννοι, 

κἂν σφοδρότατον ποιῶνται τὸν παροξυσμὸν κἂν ἱκανώς µα- 

κρόν. ἐὰν μὲν γὰρ οὗτος ᾖ βραχὺς, ὡς ἐν τοῖς ἀκριβέσυ 

τριταίοις ἐστὶν ἐλάττονι ἢ τῶν δωδεκα ὡρῶν χρόνῳ περι- 

γραφόµενος, οὐ μόνον ακίνδυνος ὁ τοιοῦιός ἐστι πυρειὸς, 

ἀλλὼ καὶ ταχυκρίσιµος ἐὰν δὲ μακρόὀτερος ὡς ὡρῶν, εἰ τύ- 
χοι, ή, ὑπάρχει ἀκίνδυνοο μὲν ἔτι καὶ οὗτος, εἰς τοσοῦ- 

τον δὲ Ἰθονιώτερος, εἰς ὅσον ὁ παροξυσμὸς αὐτοῦ μείζων 

ἐστὶν ἢ κατὼ τὸν αχριβῆ τριταῖον. εἰκότως δὲ τοὺς εἰς ἀπυρξ- 

Ἑίαν τελευτῶντας ἀπινδύνους εἶναί φησιν, ὡς ἂν μήτε διὰ 

φλεγμονήν τινα γιγνοµένους μήτε ἐπὶ κακοήθει σήψει χυ- 

μῶν. οὐδέτερου γὰρ τούτων εἰς απυρεξίαν αφικνοῦνται. 
ὕτῳ ὃ᾽ ἂν οὖν τρόπῳ διαλείπη σημαίνει ὅτι ακίνδυνοι, 

τουτέστιν, ἐάν τὲ σφοδροῦ τοῦ παροξυσμοῦ γεγονύιος ἐάν 
τὲ μακροῦ. 

τίομ]ο νασαπί, οἰϊαπ[ νο]ιοπισηΙ[Ππιαια οἳ να]άς 1οήφαπα 

αοοε[ποπσπα Γογιαπίν,  ί παπιαθ ασσε[]Ἱο Ῥτονίς [πογίς, 

πί ἵπ [εγαπῖς ΠΙ εχαυΤΠ18, ΠΙΙΠΟΓΟ πίῖαμα ο ααπι. ἀποάς- 

οἶπι Ἠογαγιαπα ΤΕεπιρογαο οἰτοιπα[ογῖρία, πο [οίαπα ροτῖσπ]ο 

νασαί ε)αςηιοςί {ευσῖς, [εά οἵῖο είίαπι Πιάισαίασ,. Θί νετο 

Ἰοηρίογ {Γιπαγέ, τἲ Ἠογαγήπι, δεχειηρΗ ρταίῖα, οοἰοἀεοῖπι, 

Ἰαεο «αοᾳ11θ οἶἶχα ρεγ]οΙ[Η εχΙΙ, Γεὰ ἰαπίο εΠ ἁῑα- 

{πγηίος, ααπίο Ππα]ος εκ[εγῖῖ ε]ις αοσε[]Ἱο, ϱὉαπΠι ρτο 

ῄποεγα ἰοτίίαπα. ΤῬΟΙΤΟ Τα(Ιοπε [ πας ἵπ αργγεχίαπι ἆθ-- 

Επιαπί, θα οἶίτα Ρρετίοι]απι ε[[ε ργοπιποῖαί, αἱ 4παε πθ- 

ᾳπε Ρρτορίογ {πΠαπηπιαίΊοπεπι αἰφαπι βαπί, πε(αο οὗ π]ᾶ- 

Πρηαπι Ἱαπιογίπα ραγεάἴπσπι, Νεαίγα παμε Παγιπι αἆ 

αργτεχίαπι Ρρεγνεπῖί. ΌὉποσιπφιιο 1ΡΙίὰσ πποᾷο ἀπιογηι[ε- 

τΙπί, Ρροετῖοπ]απα αρεί[ζο Πραϊβοαίας, Ἰοο ε[ὶ νο νεµεπιεῃθ 
ἤνο Ίοπρα ΓΠιθχίί αοοεῄἹο. Ἡν 



ΚάΙ Γ4/4ἨἩνο ΕΙΣ αγΊΤΟΣΣ ΤΠΟΠΜΙΝΗΙΙ4ΤΗ. 793 

Εὰ. Οµατῖ. ΤΧ. [169. 164.] Ἐά, Βαῇ, Υ. (276.) 
μδ. 

᾿Οκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισιν ἢ φύματα ἐς τὰ ἄρ- 
Θρα ἡἢ πόνου γίνονταυ. 

Οὐ διὼ παντὸς οὐδὲ ποῦτο καθάπερ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν 
” ες Γ ] 3 ς Ν Ν ΄ ’ -- 

των ὁμοίων, αλλ ως το πολυ δὃηλονότυ φαίνεται συμβαῖνον, 
ε ας] ἓ φό ῃ Ν / ” Ἀ 4 ῃ 

1} ὃ αἰτία φανερα. ὅδια γαρ του τὸ πλήθος 3 τὸ πάχος 

ἡ τὴν ψυχρότητα τῶν τοὺς πυρετοὺς ἐργαξομένων χυμῶν 

ἐπὶ πλειστον. ἐκτείνεταυ τὰ νοσήματα, χρόνου μακροῦ ὅεο- 

µένων αὐτῶν εἰς τὴν πέψιν. εἰκὸς οὖν ἐστιν ἐπ αὐτοῖς 
/{ [ 3 3, 

καὶ φύµατα γίγνεσθαι καὶ κπατασκήπτειν εἰς ἄρθρα τὸ πε- 
/ ”, 2 3 ” 3 ’ 3 ; . - 

Οιττὸν. είτε ὃ αντὶ τῶν αλγημάτων αἀκούσομεν εἰρῆσθαυ 
Ἆ ΄ , 3 3 - ΄ « ” 

τοις πύνους εἰτ αντὶ τῆς βλάβης ἑκάτερον ἔχευ τινὼ λό- 

7ον. ἄμφω γαρ ἔπεταυ τοῖς αποσκήµµασιν. 

μὲ. 
΄ 3 

[164] Οκόσοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πὀνοι ἐκ πυρε- 

τῶν μακρών γίνονται, οὗτοι σιτίοισι πλέοσι χρέονταυ. 

ΧΙΙν. 
Οΐδις [εῦγες Ίοπραε [ωπε, Πὶς αἆ αγιϊοµίος εμῥεγοιία νεὶ 

ἀοίογες οδὐογίμεμγ. 

Ἠαεο [οπίεπίία πεπε Ρεγρείαα ε[Π, πὲ πει α]ππι 

αΏπά αιάφααπα, {[εά τί ρΙεγάπιιθ οοπίΊπρετε νΙἀείαγ. 

Έ]ας απίεπη οαι[α ππαπ]{εβα ε[: παπι Ῥτορίει Ἠαπιοτάπα 

Γερτές ε[Πεϊεπίῖαπι γε] οορίαπι γΥεὶ ογα[ιίϊεπι νε] {σὶά]- 

ἴαίεπι παπι Ρ]ατίπιαπα πποτβῖ Ρτοάμοιπίασγ, 1Ρ[5 ἨΠΙΠΙΓΙΠΙ 

αἆ οοείῖοπεπι ἴεππραδ ρο[Παἱαπίῖριςδ. Ρατ Ισιίατ εΠ εἰ αὐ 

1 {μρετου]α Πεγί εἰ ἵπ αγεςα]ος ΓΠπρεγνασσηεα 4εσππιβογς, 

Φίνο απίθπι Ῥει Ίαβογες ἀοίοτεπι [νε Ἰαείοπεπι ἀῑοί Ἱπ- 

ἱε]εχετίπιής, πίετιε ταοπεπι α]]παπι Ἠαρεί Ιπίε]]εσία», 

ΊΝαπα πΙταππ(πο αροβεπιαῖία, Ίου ε[ι Ἠππογαπι ἀεσοαριας εἰ 

αΡ[οε[Τας, οοππἰαίαγ. 

ΧΙ. 

Φμΐδις αἆ αγεϊεμίος εμδεγομία αμὲ ἀοΐογες α ἰοηρίς Γεὐτὶ- 

δις ΟΥΙΗΜΙΗΥ, Πὶ οἶδίς οορίο[ιογιόι5 ΜΥ. 

η, Μι 



πο ΙΠΠΟΚΡάΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΙΟΙ 

Εά. Οµατῖ, ΙΧ. [164] ς 0. Εά. Βαῦ. γ. (276.) 
ΤΤερὶ τῶν αἀναλαμβανομένων ἐκ νόσου διδάσκει. τού- 

τοις γὰρ ἐμπιπλαμένοι εἰκός ἐστι γίγνεσθαι πληδωρικὼ 

περιττώματα καὶ μάλιστα διὼ τὴν ἀθῥωστίαν τῆς δυνάμεως. 

ματ. 

Ην ὄἴγος ἐμπίπτῃ πυρετῷ μὴ διαλείποντι ἤδη ἀσθενεῖ 

ἐόντι, Θαναάσιμον. 

π 

Οὐ ταὐτόν ἐστιν ἢν ἐπιπέση φάναι καὶ ἣν ἐμπίπτη. 
- ς ιό ἃ 

τὸ μὲν γὼρ ἐπιπέσῃ µίαν καταβολὴν τοῦ ῥίγους δηλοῖ, τὸ 
- σ / ιο] 

ὃ᾽ ἐμπίπτη πλείοναο. ἅπαξ μὲν οὖν ἐπιπεπτωκότος του 

ῥίγους οὕπω δῆλον εἴτ ὀλέθριος εἴτὲ χρηστὴ κρίσι ακο- 

λουθήσει. δύναται μὲν γὰρ καὶ διὰ τὴν ἀθῥωστίαν τῆς. 

δυνάμεως ὀλέθριον γενέσθαι τὸ σύμπτωμα, δύναταυ δὲ καὶ 
π ἤ ΕΝΑΛ 3 3 ν - Λ 

σφαλερὰ κρίσιο, ἀλλ ὅμως εἰς ἀγαθὸν τελευτῆσαι. τὸ δὲ 

πλεονάκις γενέσθαι τὸ ῥῖγος μὴ διαλείποντος τοῦ πυρετοῦ 

καὶ ἄλλως μὲν οὐκ ἀγαθὸν, ἐπ ἀσθενει δὲ τῇ δυνάµευ γι- 

γνόμενον ὀλέθριον. εἰ μὲν γὰρ Καὶ κένωσίς τις ἔποιτο τῷ 

Ώο 1 απῖ εχ ΠΙοΡο οοηγα]ε[οαπί ἀοοεί, ἨΗῖς επῖπι 

τορ]είῖς Ρ]εί]ογίοα εχογεπιεηία ΠΠΑΧΙΠΙΕΙΘ οἨ ΥΙγίαΠα 1πΠ]- 

Ῥοοἱ 11 ἱαίεπι Ρτοογεατὶ Ῥαχ εἴ, 

ΧΙΙ. ἳ 

δὲ ΤΙΡΟΥ Γεῦνε ΠΟΠ ἱΠΙεΥΠΙΙἰεπίε αεβγο Ίαπι ἀεδιὶ ὑιεί- 

ἆαε, ἰειαίε. 

Νοπ Ιάεπι εΠι ἀϊσεντε, Π Πιρεγγεπετίε εἰ ΠΠ Ἰπνααί, 

Ἠ]αά επίπι [ωρεγνσπεγίε απῖουπα α]ροτί Ἱπρείαα, Ίος 

νεχο Ἰπυαᾶαι ρ]ιτος Ἱηβα]ίας Πσπϊ]βσαί, Ἱαφαα { [επι] 

ρου 1πνα[ετίε, ποπάσα Ἠααεί απ Ρεγηϊοῖοί[α απ [α]αιαγῖς 

ου] Γεᾳααίυτα {Ι,. Ροίεβι επῖπι εἵ ρτορίεγ νΙγίαπα 1π1ῤθ-- 

οἴ]Η1{αίεπι οεχΙΙο[απι ε[[ε [Ὑπιρίοπια. Ροϊεβ εἰἴαιι ἁἀαδία 

εί {α]]αχ ε[ε ]αά]σαίίο, (ας {απιεπ 1π Ῥοπαπα Ππειη ἆ6- 

Επαϊ. Θαερῖαβ Υεγο {ἱ Ιγγιονέ τίρος, {εργο ποπ Ππιεταιί- 

ἴεπία, ἴππι 1 αἰῖα ΠΙΙΠΙΙΠς Ῥοπυπα εΏ, ἵαπι ἵπ υἱγῖαπα 

Ἱπιρεο]]]ίαίο ρεγπ]οϊο[απι,  ἵἈαιαπ { ᾳπα εἰἴῖαπι ναοιαίίο 
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Έά. Οµατι, ΤΚ. [164. 165.1 Ε. ΡΒα[, Ύ. (976.) 
ῥίγει διάλειµµα μηδὲν ἐργαζομένη, κατ ἄμφω διαλυθῆναυ 

τὸν ἄνθρωπον εἰκὸς, οὔτε τῆς δυνάμεως φερούσης τὸν κλό-- 

νον τοῦ ῥίγους ὑπό τε τῆς κένώσεως καταλουμένης. εὲ δὲ 

τὸ ῥῖγος γίγνοιτο µόνον, οὐδεμιᾶς γιγνοµένης κἐνώσεως ἑκα- 

τέρως οὐκ ἀγαθὸν τὸ σύμπτωμα. καὶ γὰρ ὡς αἴτιον κα- 

κὸν ἄψεται τῆς δυνάμεως καὶ σημεῖον έσται [1605] µο- 
χθηρὸν ἐνδεικνύμενον ἀρθῥωστίαν ἐσχάτην αὐτῆς, εὐωθνίας 

μὲν ἐπὶ τοῖς ῥίγεσιν ἐκκρίνειν τοὺς λυποῦντας χυμοὺς, ὧδυ- 

νατούσης ὃ᾽ αὐτὸ νῦν ποιεῖν. 

μξ”. | 
-4ἱ ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσε τοῖσο μὴ διαλείπου- 

σε, αἳ πελιδναὶ καὶ αἱματώδεες καὶ δυσώδεες καὶ χολώ- 
ὃεες πᾶσαι κακαι. ἀποχωροῖσαυ δὲ καλώς ἀγαθαὶ καὶ 

καιὰ τὰς διαχωρήσιας καὶ κατὰ τὰ οὖρα. ἢν δὲ μή τυ 

τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν τόπων τοίτων, κακόν. 

χΊσοτγεπι Γοημαίασ πας Ὠπ]]απι πιο]ίαίαν Γερτῖς Ἱπίεγππ][ίο- 

ηεπα, αἰχίμδαθ ταϊῖοπε Ἠοπαῖπεπι ἁ1[ο]νί γετίῃππιῖ]α εἴῖ, 

ἴαπι ααῖα γΙτεν Ἱπιροοί]]αε τὶροσῖ οοποπ[απα {εττθ πε- 

απεαπέ», ἴππι θμῖα ναομαίίοπε τε[ο]ναπίηχγ. ᾖΘἱ ΥεΓο τἶδος 

{ο]ας ασοϊἀαί, πα]]α Υαοιαϊίοπε Γαρ[δᾳιεπία, παἰγοφιια πιοίο 

ΓΥπιρίοπια ΠΙπΊπιε ῬοπίΠῃ, Ετεηῖπι αἱ πιαῖα οαι[α ΥΙΓ65 

1επίαδΙί οογροτί εί τί ππα]απι Πσπαπι εχ[αρῖί, ααοᾷ εκ- 

ΤγεπιαΠι Ἱρίαγαπα νΙτίαπα Ππιρεοϊ]Ηίαίεπι ἸπάϊσαΡιί, αᾳα1ρρε 

4ὖαε πιο]ε[ιος Ἠμπιοτες τὶρογίραδ γαοµατο οοπ/[αεγενίπί, 

ημπο αΠίεπα 1ά Ῥταε[ατο πειεαβηξ. 

ΧΙΥΗΠ. 

1π Πευτίδως πο Ππιεγππεπείδμς επογεαιῖοπες ἠΠνίάας, 

ετµεπίαε, βταφε οἰεπίες εἰ δί[ίο[αε, ΟΠΕΣ ππαίαε; θεπε 

ἔαππεπ [ ργτοάεαπε, ὂοπαε, μπι Ῥεγ αἰυὶ επογείίοπες 

έμπι μετ ιγίπας. «ἲ [ αμ ἆ εογµπι αµαε ποπ ]μψαπὲ Ρε 

Ἱαεο ἶοεα ἐπεεγπαϊιγ, πιαίμπα, 



ορ Σ ΙΠΠΟΚΡάΤΟΣΥΣ 4ΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εάν Οά5ε, ΤΧ., { 105. ] Εά. Βα[. Υ. (276. 977.) 
ν μὲν ἴἴσως «πρέπον ἀφοριστικῇ «διδασκαλίᾳ συντο- 

µώτερον εἰρῆσθαυ πάσας τὰς πονηρὰς ἐκκρίσεις καλώς 
αποχωρούσας εἰς ἀγαθὸν τελευτᾶνν ὁ δὲ “Ιπποκράτης οὐχ 

οὕτως ἐποίησεν, αλλὰ πρῶτον μὲν ἐμνημόνευσε τριών }γενῶν 

ἐκκρίσέως, τῆς τὲ διὰ στόματος καὶ τῆς τών διαχωρουµέ- 
νων καὶ τῆς τῶν οὕὔρων, εἶτα καὶ τῆς διὰ στόματος αὐτῆς 

λεπτομερέστερον. οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπε τας μοχθηρας  ἄπο- 
χωροίσας καλώς ἀγαθὰς ὑπάρχεινι ἀλλὰ καὶ κατ εἶδος αὐ-- 
τῶν ἐμνημόνευσεν εἰπων ' αἳ πελιδναὶ καὶ αἱματώδεες. καὶ 
δυσώδεες καὶ γολώδεεο εἷς δέ τὶς ἐστιν ὁ κοινὸς ἐπὶ 

πάντων τούτων λόγος, αἱ .μοχθηραὶ κενώσεις μοχθηρώῶν 
διαθέσεών εἰσι σηµεῖα καὶ }ίγνονται πολλάκις μὲν οὕτω, 

ὡς ἐπὲ τῶν (977) σηπεδονωδών ἑλκῶν ἡμῶν οἷς χώρες 

ἀποῤῥέουσιν, οὐδὲν ὠφελοῦντες τὴν διάθεσιν, ἐνίοτε δὲ οἵ-- 

τως, ὡς πῦον ἐξ  ἀποστήματος: ῥαγέντος,  ἔπκαθαιῤομένου 

καλώς τοῦ πεπονθότος. τεκιιήρια δὲ τοῦ. καλώς αποκρἰνὲ- 

σθαι μέγιστα μὲν, εἰ πέψις εἴη καὶ ἡ εὐφορία. σὺν αὐτοῖς 

δὲ καὶ ἡᾗ τοῦ νοσήµατος ἰδέα καὶ μετ αιτῶν ὧρα καὶ χώρα 

Εονίο ἀεοεὈαί ἆοοίτίπαπα αρ]ιουΙ Πήσαιη ἀ1οῖ «οπρ6Ι- 

ἀἰο[ις, ΟΠ1Π68 ΡΙάανα5 εκοΓείίοΠες οοΠΙπΠοζε Ργοᾷειπίες αἆ 

Ῥοπιπι οχ1{Πα Ροινοπίγο, Τία {απιοῃ ΠΟΠ Ἰομπαἴ ας. εΠ 

Ηιρροοταίες, Γεὰ ργίππαπι πάει ἱππιη εκογεΠΙομῖς 6εΠθ-- 

ΤΗ πηθπηϊπ]ξ, {μπι εἶαδ ας Ῥεγ ο Πί (πα ε]αδ αἶῑας 

Ρεν ἀε]εοίίοπες εἰ εις 4αο ῥρες υγίπας, ἀοίπάς 1115 πας 

Ῥοι ος Πί ππαρῖς ρατιοπ]αίΐα, οι επῖπι Ππιρμοίίον ἀῑκῖε 

ΡΙανας εκογε!ῖοπες οοπιπιοζο οχειιηίος Ώοπας ε[[α, [οᾷ [ρε- 

οἰαίῖπι 6αγΗΙΏ ΠιοπηϊΠΙί Ἰῖς νεχβίᾳ, ἰνίάαε, ογιεπίας, /οε- 

εἶάαε ει διἰίο[αε. Ῥουνο ππα φπαεάαπα ϱ[ οοπιηλη]φ Μή[οό 

οιηηίρας γαίῖο, πια]ας ναοιαίΙοΠος Ῥγαναταπα α[εσοιίοη πα 

ῄρηα οχἰ[ίογα; ασ [παρα απ] ειπα ε]αδηιοῦἱ εχοχο[Ιοηςς «ο-- 

ἀεπι πιοάο Παπί απο ραΙγ]άτ8 ἵπ Ἠ]οθηίδις, α απῖρις [Δ- 

πῖος ἀεΠιῖί, 4παε α[Πεοίνπα πΙμ] Ίνα, ΠοΠΠΙΠ( αι Υ6ΓΟ 

ἵπ ρα εκ τηρὶο αὐ[οο[α, αποά Ῥε]]ο ραγίεπι α[[εοίαπι 

εκριιγσαί. Όιοά νεγο Ῥεπο αἱ οοπιπιοάε εχοεγΠα(ΗΣ, Π]ᾶ-- 

πίπια [ΠΕ οἱ οετία Ἰηά]Ιοῖα οος[ῖο εἰ Γεγεπὰῖ {αοῖ]ίας Γεια 

Ἰεναίίο, αι Ῥιιδοιπα Ἠπιπιεγαίις πιοτρῖ [ρεοῖες εἰ απΠῖ 
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Ἐὰά. (6]ατι. ΓΧ. [165. 166.] Εά. Βα[. Ῥ. (077.) 

« , ς . / . 3 - 

καὶ ἡλικία καὶ ἡ τοῦ κάµνοντος φύσιο. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ τὲ- 

λευτῇ τοῦ αφορισμοῦ διχως εὑρίσκεται γεγραμµένον, ἐν τισὶ 

μὲν ὡς προγέγραπται, ἢν δὲ µή τι τῶν συμφερόντων ἐκ- 

κρίνηται, ἓν τισὶ δὲ γωρὶς τοῦ μὴ, κατὰ τὀνδε τὸν τρόπον, 

ἣν δέ τι τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται" κατὼ μὲν τὴν προ- 

τέραν Ίγραφην ὁ λύγος ἔσται τοιοῦτος, ἣν δέ τι τῶν μὴ 

συμφερόντων ἐκκρίνεσθαι φαίνηται κενούμενον, οὐκ ἀγαθόν 

ἐστι κατὰ δὲ τὴν δευτέραν, ἠν δὲ τι τῶν συμφερόντων 

τῷ ζώῳ καὶ οἰκείων ἐκκρίνηται, οὐκ ἆγαθόν ἐστι. βελτίων 

οὖν ἡᾗ προτέρα γραφή. 

μι”. 
[1066] Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν ἣν τὰ μὲν 

ο - . 3 - 
ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔνδον καἰήται καὶ δίψαν ἔχη, θανά- 
σιμον. 

{επιρε[ίας εἵ τεσῖο εἰ αεσγοίαπ!ῖς ἴππι αείας ἴππι πΠαδίπγα, 

Οοἆ απαίεπι αἆ Ἠπεπι ε[ αρ]οτ][πι, ἆπορας πιοᾷῖς [οτι- 

ρίσπι Ἱηπνεπήατ,  ἴπ απἱρακάαπι εκεπιρ]αγίρας ταἳ [αργα 

Γονἱρίαπι εἰ: αἲ { ομιά εογµπῃ φµαε ΠΟΠ «οπΓετµπι εκ- 

εεγπαέµτ. ἴἵπ φπ]ρΙκδάαπα νετο [πε πεσαπίε Ῥαγίίοι]α, ποΝ, 

Ίος πιοάο: { φετο εογµπι ο. οι ετπὲ αἰιφμιά επΕεΥΠα-- 

επ. Ῥεοιπάαπι Ρτίογεπι Ἰεοίίοπεπι ἰα]ῖ επί ογαομῖς 

Γεπίεπίια: { απῖά εογταπι αἴάε ποπ οοΠ{ετΗαΠΙ ναειατῖ νἱ- 

ἀεαίτγ, ΠΙΠΊπιο Ῥοπαπ,. Ἐκ Ροβοτίογε νετο [οπρίητα ἵα- 

6 οτι [εη[α: { απῖά απίοπι εογΙΠΙ πε αΠΙΠΙαΙ οοη/ε- 

ταπί εἰ [απίατια Γαπί οχεετπαίασ, ποπ εΠ Ῥοπμπ, ΤΠία- 

ᾳαε Ρτῖος Ιεο[ῖο Ῥταε[ίαπίτοτ εἴ. 

ΧΙΥΠΠ. 

1π [εργίδιως ποπ ἰπιεγπαϊεεπείδις [Π ρατίες φμἰάεπι επέεγηαε 

/Γιβιᾶαε [πε, Ίπιετπαε 9νείο µταπίµγ εἰ [εὶ υεκειέμη, 

ἰειαίε ε[. 



/ 
πος ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Ἐά. Οατι. ΙΧ. {400.] ΓΕ. Βαα. , (277.) 

Σκεπτέον εὲ δυνατὸν ἔσταυ τὰ εἰρημένα ών 
καὶ κατὰ τὸν διαλείποντα γενέσθαι πυρετὀν. ἐγω μὲν γὰρ 
5 τ ., 3 3 - Π 3 / .” 3 , 

οὖτ εἶδον οὖτ ἐπινοῶ. Φαίνεται δὲ μµονον τοῖς ολεθρίοις 

ὑπαρχοντα καύσοις ἢ εἰ βούλοιο καλεῖν ἑτέρως, τοῖς κακοη-- 
Φεστάτοις, οἷον λιπυρίαις' ἄλλος δ' οὐδεὶς πυρετὸς διακαίευ 

π / 3 / ω ῃ ι, λ κ 4 

τὸ βάθος ἐψυγμένου τοῦ δέρματος. οὔτε γὰρ ὁ ἐπιεικὴς 

καῦσος οὔθ᾽ ὁ τριταῖος, οἵπερ ἁπάντων εἰσὶ πυρετῶν Όερ- 
μύτατοι. ἔοικεν οὖν οὐχ ἕνεκα διορισμοῦ προσκεῖσθαι τῷ 
κατὰ τὸν ἀφορισμὸν τὸ ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρξεοῖσεν, 

αλλ ὁμοίως εἰρῆσθαι τῷ σπόνδυλοι δὲ οἳ κατὰ ῥάχιν, οὐχ 

ὡς καὶ ἄλλοθέ που τοῦ σώματος ὄντων σπονδύλων, ἀλλ’ 

ὥσπερ εἰ καὶ οὕτως εἶπε, σπύνδυλοι δὲ οἷς ὑπάρχευ κατὰ 

ῥάχιν εἶναι, καὶ νῦν οὕτως ἀκουσύμεθα τοῦ λόγου. τὸ δια- 
Π ὴ [ή 3 ’ ” ’ ” ’ ιά 3 

καίεσθαι τὸ βαθος ἐψυγμένου τοῦ δέρματος ὀλέθριὸν ἐστο, 

γίγνεται δὲ τοῦτο κατὰ τινας τῶν μὴ διαλειπόντων πυρε- 

τών. αὐτία ὃ᾽ αιτοῦ τοιάδε τἰς ἐστιν ὅταν του φλεγµο- 

νή τίς ἐστιν ἰσχυρὼ κατά τι τῶν ἐν βάθευ µορίων ἢ ἐρυ-- 
ς) » Δ « ω 

σίπελας συστῇῃ, πᾶν ἐπὶ τὸ πεπονθὀς µέρος ἐξ ὅλου τοῦ 

Εκρ]ογαπάαπα αι πίγαπι θῖαιη {π ἀπετημεηίο {εργο 

οοπηπηεπποχαία [Υπιρίοπιαία Πογὶ ροβηί, . Ῥεγπϊοῖο[ς Παπ]-- 

ἆσπι ἀαπιίαχαϊ ατγᾷεπίίρας {δμτίρας αοοϊάετε νΙἀεπίας αι 

Π αΠιεν ]ρεαί νοοϊίατο, πια]ἰσηϊ[Ππιῖς, νο]αῖ Πργτίϊς. 

Άι]]α νετο {Περτίς αἰία Ρτο [απ ιαπ οοτρἩας ρετυτ]ί οιίθ 

ἱπα]ρε[οεηίθ, Ἠαφπο εΠΙΠΙ ΠΙΙος ΤεΏγῖς αχάεπδ, πειθ 

ἰοτίῖαπα, παο ἀαο Γευτίππι οπιπίαι Γαπὲ οα[ΙάΙ[Ππια. 

Ὑιάείαν Πίαφάα ποη. ἁιποιιοη]θ ρταίῖα ιά αρλοσίι[πιο αᾱ- 

]οίιιπι Παϊ[α, 1π {εργα πος. ἀΠπίεγπίεηίρας, Γεὰ ]ο- 

ᾳαπ{ίοποπ Ρρτοία]1[[ε Ἰαῖο οοἱποϊάοπς [ρίπας νοτίεῦγαο ΠΟΠ 

αὐοά Ίπ αἰία οοτρογῖ ρατίο Ππί νετίενας, [εὰ απα[ τα 

ἀἰσεγείαν. Ὑετίεργταε ααἱρας Ἰοο Ἰπεβ, ταί ἵπ Ερίπα Ππίν 

ία οἱ ημπο Ηιρροογαί ἰεχίιὶ αοοϊρίιεπιᾳδ. οί αἰίαπι 

οοἵρι5 οχιγαϊας, ουίαε ρεγ[τὶσοταία, Ἰείαια εΠ, Ἠοο απίεπι 

οβου]ίας. ποππα]]15 1π Γερτίραδ ποπ Ππιεγαϊοπρας, Αἳ 

Ίο] τα ἰα]ῖ ο οαιία, ΟΠ νεΜεΙΠΕΠΦ αίαια Ἱπῇαπι- 

πΙΦΙΙο απ οτγΠρο]ας 1π αἰϊφπα Ρτο[απάα οογροτῖ Ρατίθ 

σολ αίοσ]έ, ΠΙΥΕΥΓΙΦ «εκ ({οίο ΟΟΓΡΟΥΟ [αησιῖφ {π Ραγίεπι 
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ΓΕ. ματι, ΙΧ. [166. 167. ] ο Εά. Βα[. Ὑ. (277.) 
σώματος ἕλπεταυ τὸ αἷμα καὶ διὰ ταῦτα μὲν διακαίεται τὸ 
βάθος, αποψύχεται δὲ τὸ δέρµα, καθάπερ ἐν ταῖς ἐπιση-- 
μασίαις. 

| μῦ’. 

Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ ἢν χεῖλος ἡῇ τὸ βλέφαρον ἢ ὀφρὺς 
Ἰ ὀφθαλμὸς ἢ οἱς διαστραφῇ, ἣν μὴ βλέπη, ἣν μὲ ἀκούη, 

Ίδη ἀσθενέος ἐώντος τοῦ κάµνονιος ὅ τι ἂν πουτέων γέ- 
νηται, ἐγγὺς ὁ Θάνατος. 

[167]. «ἳ διαστροφαὶ τῶν μορίων γίνονται τεινομέ- 
γων τὲ καὶ συνελκομένων ἐπὶ τὰς ἰδίας αἀρχὰς τῶν εἰς 

αὐτὰ καθηκόντων νεύρων, αὐτό τε τὸ τείνεσθαυ φλεγμοναῖς 

καὶ σκίθῥοις καὶ ξηρὀτησι καὶ ψύξεσιν ἀμέτροις ἔπεται. 

χαλεπὼ δὲ ταῦτά ἐστιν ὁπόταν τῆς τῶν νεύρων ἀρχῆς πλη- 

σίον συνίσεηται. διὸ καπειδὰν ὅ τὲ πυρετὸς ᾖ συνεχἠς καὶ 

ὁ κάµμνων ἀσθενὴς, ἐγγὺς εἶναι τὸν θάνατον εἰκός ἐστι, 

αΠοεοίαπα ἱταλμ]ίαχ, αἴᾳπο Ιάεο υταπίας Ρτο[απάα» ου(15 αἰι-- 

ἴεπι ρεγ/ρεταίας, αιπεπιαάπιοάμπι 1π Ρτηϊς Γεβτίαπι 1π- 

{απρις, 

ΧΙΠΙΧ. 

1π [εῦτε ποπ Ιπίεγπηξίεπίε [ι ἱαῦγμπα αμὲ ραϊ]μεῦτα αμ [ι-- 

Ρετοϊ[ίμτι αμί οομίις αμε πα[ις ρεγυεγίαιμγ, [ ποη νἱ- 

ἄεαῖ, [ ποπ αμᾶϊαῖ, ἴπιδεοιίο Ίαπι εοἴροτε, οιμὶάφ μια 

Ἰογμπι αεεϊἀετίιὲε, πιοτς ρτοπῖπια. 

Ῥεγνετ[ίοπες Ῥρατίίἁπι παπί, πάπα πετνὶ αἆ 988 Ῥοί-- 

χο {επάπηίαν εἰ αἆ [ια Ῥηϊποῖρία οοπἰταμαηίαγ,  Αίᾳπο 

1ρ[α Ιεπ[ίο εἰ Ἱπῃαπιπιαίίοπες εἴ [οἴχγ]μος αἱ {[οοῖίαίος ο 

Ρετ/γ]ρεγαίῖοπες Ἱπιπιοάεταίας [εᾳμ]ίμν. Ἠαεο απίεπι ϱγανῖα 

{απ ο πΠπΙ Ῥγορε ΠΕΓΥΟΓΙΠΙ οτἱρίπεπι οομβημία Γαοτὶηῖ, 

Όπατε «παπι Γεργῖς οοπίῖππα Γαεγῖῖ αεσεχᾳπε ἀεΡΙ]15, ῬΓο-- 

πΙπιαπι ε[ἴο πιοτίεπι πιεπίο ααραχαπάμπι ε[, αππυ]ίοφαθ 



.90 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΤΣ 4ΦΟ0ΡΙΣΠΜΟΙ 

Εά. Οἶνατί, ΤΧ. Γ1ο7.1. Αλή Έά. Βα[. Ῥ. (977.) 

ἔτι δὲ μάλλον, ὄιαν 3 μὴ ἀκούῃ τις ο) μὴ βλέπη, διὰ τὴν 

τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως αρῥωστίαν. 

ν. 

«Ὁκόσοισι ὃ ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γίνη- 

ται καὶ παραφροσύνη, Φανάσιμογ. 

Τίγνεταυ μὲν ἐνίοτε καὶ διὰ μίαν αἰτίαν ἀμφότέρα, 

δύσπνοια καὶ παραφροσύνη, πεπονθότος τοῦ ἐγκεφάλου καὶ 
φαίνεται τηνικαῦτα τὸ πνεῦμα, καθάπερ αὐτὸς εἶπεν ἓν τῷ 

προγνωστικῷ, μέγα τὲ καὶ διὼ πολλοῦ, τουτέστυ μέγα τὲ 
καὶ ἀραιόν. ἐγχωφρεῖ δὲ καὶ διά τι τῶν ἀναπνευστικῶν ὁρ-- 

}άνων πεπονθὸς γενέσθαι τὴν δύσπνοιαν. αἵ τε γὰρ πλευ- 

ρίτιὸδες καὶ περιπνευμονίαι τά τ ἄλλα τὰ κατὼ θώρακα 

καὶ πνεύμονα πάθη δύσπνοιαν ἐργάξεται. κινδυνώδη δὲ 

ταῦτα πάντα ἐστὶ καὶ μάλιστα μετα συνεχοῦς πυρετοῦ. καὶ 
, 32 Δ ι. 3 

γὰρ καὶ γίγνεσθαυ πὲφυκὲν αξὲ μετὰ τοιούτου, ὥστε κάν- 

πηασίς, ΟΠΠΠΙ απῖ 4θσες ποπ απάΙΓ απἱ ποπ γΙάεί, Ῥγορίος 

Γοπ/[ιιγιοῖς {ποια Ππιρεοι]Π{αἴεπῃ, 

ἓνη 

Οιἱδισομφμ ἴτι Γεῦτε ΙΟ Τπιεγπαϊεεεπίε /ρίγαπαϊὶ ἀῑ[[ιοιῖ-- 

έας εἰ ἀεἰίγίμπι αεοἰἀεγίε, [εία[ε. 

Έπι Ππίογάπι οὗ πῖσαπα οα[απα παταφαα εί [ρίταπαϊ 

ἀ[ιοι]ίας5 εἰ ἀε]ταίίο α[εοίο οεχερτο, πποιο αρρατεί 

πο. αἱ αρίο 1η Ργοβπο/[]σο Ργοηιιποῖαί, εἰ πιασηδ εκ 

πημ]ίο Ιπίεγνα]]ο ἠαυ[ίαδ, Ίου ε[ὶ πιαρηαδ εἰ γατα. Ροίεβ 

οἴ]απι Ργορίεγ αἰἴααεπα. Ῥαγαπι τε[ριγαἰ1οπί 1ΠΓετΥν ΠΕΠ ΠΠ 

αΠοσίαπα Πενί [ρίγαπάϊ ἀπ[ίου]ίας. Εἰεπῖπι ρ]ευνίάες οἳ 

Ρεν ιρπεαπηοηῖαε οἱ οείεγαε ἰ]ογαςῖς οἱ ρι]ηιοπῖς α[]ες[ίοπες 

[ριγαπα1 ἀι[μοιι]ιαίεπα εΠιοϊαμί,  Ἠαεο απίεπ οπηία ρετὶ- 

οα]οία Γαηΐ, αἀ]αποία Ῥγαε[ετίῖαι Γεργτε οοπίίπμα.  Ίναπι 

{επιρετ επι ε)αδηιοὰί Γερτο Ποχί οοπ[αεγετιαηπί, Όπατο εἰ 
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Εὰ. Ολαστ. ΙΧ. Γ167. 1608.] Έα. Ρα{, γ. (377.) 
ταῦθα τὸ ἐν πυρἐτῷ μὴ διαλείποντι κατὰ τὸν αὐτὸν ἔθικε 

λόγον εἰρῆσθαυ τῷ κατὰ τὸν έμπροσθεν αἀφορισμόν. 

να. 

. ων ο - Π λ Π 4 [165] Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποστήματα μὴ λυόµενα πρὸς 
τὰς πρώτας κρίσιας µῆκος νούσου σηµαίνει. 

ΠΙρόδηλος ὃ λόγος καὶ ἴσως οὐδὲ “Ἱπποκράτους δεό- 
µενος. ἓν αὐτῷ γὰρ τῷ μὴ λύεσθαι παιὰ τὰς πρώτας 
κρισίµους εὔδηλον ωὧς χρονίδει τὰ τοιαῦτα παθήματα. 

β. 
ι. ΄ 3 ω .. Ἂ 3 -” ” 3 ως 

Οκοσοισιν ἓν τοίσι πυρετοίσιν 1} ἐν τησιν αλλησιν αρῥω-- 
ΓΙ 

’ Σς 2. 

στίησε κατα προαίρεσιν δακρύουσιν, οιδὲν ἄτοπον. ὁπκό-- 

σου δὲ μὴ κατὰ προαἰρεσιν, ατοπωώτερον. 

ΕΙ 3 ϱ νά Δ ὃ ’ 3 3 9ὸ 

ἴρηται κὠν τῷ προγνωστικῷ τὸ δακρύειν οὐκ ἀγαθὸν 
- - «/’ ΄ τΣ 3 

εἶναι σηµείον, ὅταν γὲ δηλονότι μηδὲν ᾖ πεπονθὸς αὐτὸς 

Ἠ]ο γετρα Ί]]α ἵπ [εργο πο Ππίεγπιίεπίε θαἆεπι Τ8ΙΙΟΠΘ 

ἀῑεία ε[ε ν]ἀεπίάσ, «πα 1 αρλοχΙ/[πιο ργαεοεἀεμίς, 

1]. 

Ομὶ γετ [εῦτει αὐ[εε[]ως πο ο κα πἹοτδὶ ἰοπριεικάϊ-- 

πεπι [ιρπῖ[ιοαπῖ. 

Για ἁῑ]ιοιάα οε[ί ογαίῖο τί {ογία[ς Ἠιρροοταίε πο 

1ηά1ρεαί [αἱ15 εΠΙΠι εκ εο 1ρίο ᾳποά Ριϊπιϊς ἀῑεριας ογΠ[]-- 

οἱ ποπ [οἱναπίαγ οοηβαϊ Μα]αδηιοάί αΠεοίιςδ {οτε ἀῑπίμΥΠοῬ. 

ιῃ. 

Φμίδις τι }εὐτίδις αμί αἰῑὶς Ίπογόις οομµ]ὶ ευ υο]ιπίαίε 

Πἱαεγγπιαπε, πὶιί αὐ[ιγτάμπαρ ομίδις υεγο ργαειεγ υο- 

Ἰωπέαίεπα , αὐ[μγαῖμς. 1 

Ιπ ΡτοβρποβΊοο 4ποφαπε ἀῑκεταί Ιαοιγπιατ! Ῥοπαπι Π- 

ρΏυπα ἨοὮ εἶἴε, αᾳπαμάο [οἰ]]οεῖ οομ]1θ πι]]ο ρεου]ίανΙ ας 



790 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΠΟΙ 

Εά. Οµατι, ΤΧ. [168. 169.] Ἐά. Βα[. Ῥ. (277.) 
ὁ ὀφθαλμὸς ἴδιον καν πάθος, οἷον ὀφθαλμίαν 3} τρα- 

χύτητα περὶ τὰ βλέφαρα ἤ τε τοιοῦτον. ἀθῥωστία γάρ τις 

ἐμφαίνεται τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως, ἐπειδὼν μηδενὸς ὄν- 

τος τοιούτου δακρύουσιν. οὐκ ὀρθώς δὲ ἀτοπώτερον γέγρα- 
πται παραβλητικὠώς' ἄμεινον γαρ ἦν ἀπολελυμένως ἄτοπον 

εἰρῆσθαι, καὶ µου δοκεῖ τὸ σφάλμα τοῦ πρώτου βιβλιογρά- 

Φου εγονέναυ μᾶλλον ἢ Ιπποκράτους αὐτοῦ. 

ν). 
” { , ” 

[169] Οκόσοισι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσ πυρετοῖσυ 
περίγλισχρα γίνεται, ἐσχυροὶ γίνονται οἳ πυρετοί. 

Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ γενέσθαι δύνανται ταῦτα τὰ περίγλισχρα 
χωρὶς πολλῆς Θερμασίας ὑγρότητα φλεγματικωιέραν ἔηραι- 

φούσης. 

Ῥτοργίο ΠΠΟΥΡΟ ]αβογαί, πί ορ]ἡ(μα]πιῖα, αἱ Ῥαϊρεβγαγατα 

[εαυγῖιῖα απί πα], Οετία παπιᾳαθ {αου]ίαῖς τείεπ[γὶοῖς 

ἀερι]ίίας 1πάἰσαίας, Ύπαπα πυ]]ο ε)αδπιοάί οοι]ογαπι αΠεεία 

αοριῖ Ἰαογγπηαπίασ, ῬΟΙΤΟ ΠΟΠ τεείε [ογρίηπι εβ αΡ[ωγ-- 

ἀῑμς οοπιραχα[Ίνα. Ἠεοῖῖας επίπι ΓμΤει αὐ[αγάμπη αΡ[ο]αίθ 

ἀἱσοτα, 4παε Ργϊπιϊ Ῥο[ῖας ῬιρΠορταρμΙ οπαπι Ηἱρρουγαί[ῖθ 

πιοπάα ε[[ε νιάείις. 

1ΗΠΠ. 

Οωΐδμς μεν [εῦγεις ἀεπείδιις ἰεπίογες αἄπα[ οι, υεΙνεΙπει-- 

εἴογες [εῦγες γεάἀιμπέι. 

ΆΝεφια οπίπι Πιι]αςπιοάἵ Ἰεπίογος εἰ [οτάᾷες [πα οϱο- 

Ρϊοίο οαἱοχο Ῥϊαιίο[ιοχεπι Μπιϊάἰἰαίεπα εκῃοσαηίο οβογ1γ] 

ααειηί, 
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ΓΕ. Οµατῖ, ΤΧ. [ 169. 170.1 Ἐὰ. Βα[. Ύ. (9277. 978.) 
νδ.. 

Ὀκύσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ἕξηραὶ βραχέα ἐρεθίξουσι ἐν 
πυρετοῖσυ καυσώδεσιν, οὐ πάνυ τι διψωδεές εἰσι. 

«Ξηρὰς ὀνομάξουσυ βῆχας ἐφ᾽ ὦν οὐδὲν ἀναπτύεται, 

γίγνονται δὲ ποτὲ μὲν ἐπὶ δυσκρασἰᾳ τῶν αναπνευστικῶν 

(278) ὀργάνων, ἔστι ὃ᾽ ὅτε ἐπὶ τραχυτητι τῆς φάρυγγος 

{ τινος ὑγροῦ λεπτοῦ τε καὶ ὀλίγου καταθῥέοντος. ὅ τι δ᾽ 
ἂν ᾖ τούτων, ἐπιτέγγεταί πως τὰ περὶ τὴν αἀρτηρίαν χω-- 

ρία καὶ διὰ ταῖθ’ ἦττον γίγνονται διψώδεις. καὶ γὰρ ἐὰν 

τραχύτης ᾖ μόνη, διὰ τὴν ἐν τῇ βηχὶ κίνησιν ἐκ τῶν πλη- 

σίον ἕλκειαί τις ὑγρόιης. οὕτω δὲ κἂν ᾖ δυσκρασία μόνη. 

νε. 

[170] Οἱ ἐπὶ βουβώσι πυρετοὶ πάντες κακοὶ, πλὴν τῶν 
ἐφημέρων. 

ΙΗΙΥ. 
0ος ἵπ [εζτίδις ατἀεπεῖδως ρἰεγμπιφιμε ἔμ[]ες αγίάαε [ευὶ- 

ἔεγ ῥτογίέαπε, ἴἱ ποπ αἀπιοάιπα [εἱομίο[ [ιωεε.. 

Ῥίοσας [ει ατ]άας {ω[ζεο ποπιπαπί ααἴρας ἨΗΙ εςκ- 

Γραϊξασ, Ἠαε νετο Ιπίετάαπ φπἰάεπ οὗ Γριταρί] απο {π-- 

Πγυπιεπίοταπι Ππίεπιρεγίεπι οΡογΙπηἴασ, Ιπίετάμπι γετο 

{αποἴιπι α[ρεγιίαίο νε] εἰϊαπι αἰἴᾳμο {επαῖ εἰ ραιιςο Ἠι-- 

πηογε ἀε[]]απίε. ΟιΙάφπϊά Ἠογιπι αεοἰἀετ]ξ, αποάαπιπιοᾷο 
χγ]σαπίαχ Ἰοοῖ φπἱ αἆ α[ρεγαπι αγἰετῖαπι Ροντ]ραπίατ, ΡΓο- 

Ῥίεγεαφαε πιῖπας Πἱομ]ο[ί βιιπῖ. 8Ι παπιηπε [οια Πί α[ρο- 

τ]ίας, Ρτορίες επι οί ἰπ[ῇΠ οοποϊίαίασ πιοίμπη, εκ νἱοϊηϊ6 

Ἰοοῖ Ἠππιος «]άαπι αἰίταλμΙατ; Πο εἰῖαπι { [ο]α {αετέ 

ΙΠΤεΠΙΡΕΓΙΕ8. 

17. 

Ε» δμδοπίδως Πεῦγεν ΟΠΊΙΠΕΣ ππαίας, ῥΥαείεγ ἀἰατίας, 
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Ἐά. Οµατί. ΙΧ. [1701 "Εὰ. Ρα[,. γ. (278.) 

᾿Αφήμεροι πυρετόϊ πάντες πρὸς αὐτοῦ κὼλοὐνν κ 

κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἡμέρᾳ ίγνονταυ µιᾷ. τοιοῦτοι δὲ εἶσυ 

καὶ οἳ ἐπὶ τοῖς βουβώσιν, ὅταν ἐπὶ φανεροῖς αἰτίοις συ- 

στῶσι. τοὺς ὃ᾽ ἄλλους βουβώνας, ὅσοι χωρὶς αἰτίας φα- 

νερᾶς ἐγένοντο, ταῖς τῶν σπλάγχνων εἰκός ἐστι συνεισβαλ-- 

λειν φλεγμοναῖς καὶ διὼ τοῦτο καὶ τοὺς ἅμα αὐτοῖς γιγνο- 

µένους πυρετοὺθ κακοὺς εἶναυ. 

νστ. 
, ε 4 Ε] ’  ᾱ / ” 

1Πυρέσσοντιυ ἕδρως ἐπιγενομένος, µη ἐκλείποντος τοῦ πυρξ- 
” ’ ῃ ς - ε 

τοῦ κακόν. μηκύνὲι γὰρ Ἡ νοῦσος καὶ ὑγρασίην πλείω 

σημαίνει. 

τρ ” - 4 3 Δ ἐξ ω 9 ω » ; 
'χρῆν τοῦτον τὸν αφορισμὸν ἐξεῦχθαι τῷ μικρῷ πρό- 

Όεν εἰρημένῶ, καθ ὃν ἐί ἱδρὼς πολὺς ψυχρὸς ἢ 9ϐ σ ϱημένῳ, φαν μβφοις 6 Ψυχρος περ 
Δ 3 ε 3 / 3 .] ’ ” Ν 3, 

μὸς ἀξὶ ῥέων. αὐτὸς τ ἐδήλωσε καὶ ὅπως κακὸν ἔφησε τὸν 
ο Ν 3 ον 3 

τοιοῦτον εἶναι καὶ διὰ τίνα αἰτίαν. κακὸς μὲν οὖν ἐστιν, 

Ώ]ατῖας {εργο οπιπος αἳἲ 1ρ[ο νοσαπίπγ ᾳπαεοππᾳπθ 

Γοοιπά πα [παπι παίιταπα ἀπίοαπα ἀῑοίι ρετάιταπῖί, Τα]ες 

απίεπι [απί 4παο εκ Ῥαβροπίρας ογαπίας, ο ππη ϱεχ οπη/[ῖ5 

ονιάοπ(]ρας οοπββαΠ!ί. Αἰῑο8 Υετο Ῥαβοπεςδ, αιϊ [πα οαιι[α 

πηαπ][ε[ία. Ργονεμίαπέ, γνογιπ]ο εἰ παπα οµμα νΙ[οεγιαπι 

η [αιηπηα]οπίρας Ἱπναάετο, 1άεοφαθ {εῦγες πα οιιπι 1ρ[8 

Ῥιβροπίρις οὐοτίαδ πια]ας ο[[α, 

ΙΝΙ. 

Γεὐγίοϊαπεί [µουεάεης [μάογ ποπ ἀε[ιοίεπίε Γεῦτε ππα- 

ἴιωπ; Ργογοβαἰμγ επῖπι πποΤΡΙΗΣ ΠΙΙΠΟΤΥΕΊΊΦΙΕ εορίο[τογεηι 

Πμρπί[ιοαι. 

ἨΠιπο αρ]ιογΙ [παπα οππα απαάγασε[πο Γεοππάο ραπ]ο 

απίε Ῥτοπιποϊαίο οοπ[απρῖ ορογιῖῖ, 1π (πο ἀῑσοσραί: [α- 

ὧον εορίοΓως, Πηρίάως αμι οαἰίάμς [επιρεγ [μεις 1ρ[ε 

νογο οἱ «1ο Ρασίο ε]αδηιοάί [πάογειι ἀῑκοτιί πια]απι ε[[ο 

εἱ απαπι ο οαιι[απα Ἰπαἰσαναί. ἩΜαλας Πίαφια αχ, απία 
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Εά. Ονατί, ΤΝ. Γ1το. ατα] ΕΚ. Ῥαβ ι ὃ (278) 
ὅτι πρὸς τῷ μὴ λύειν τὴν νύσον ἔτυ καὶ μηκύνειν αὐτὴν 
δηλοι. τὴν ὃ᾽ αἰιίαν τοῦ κατὰ τὸν χρόνον μήκους ὑγρό- 

τητα πολλὴν εἶναί φησιν, ἣν ἐν χρόνῳ πλείονυ διαφερού- 

σης τε καὶ πεττούσης τῆς φύσεως ἀναγκαῖόν ἐστι μηκῦναυ 
τὸ νόσημα. 

νδ’. 

[ιτ] "Ὑπὸ σπασμοῦ α τειάνου ἐνοχλουμένῳ πυρετὸς ἔπι- 
γνόμενος λύει τὸ νόσημα. 

"ΖἜστι μὲν δήπου καὶ ὃ τέτανος σπασμὀς, αλλ) οὐ φαί- 

νεται σπώμένα τὰ μύρια κατ αὐτὸν, ὅτι κατ ἴσόν ὀπίσω 

τὲ καὶ πρύὐσω. τείνεταυ καὶ διὰ τοῦτο ἐξαίρετόν ἐστιν ὄνομα 

τέτανος ὡς εἶναι πάντας τοὺς τρεῖς σπασμοὺς Οπισθύτονον, 

ἐμπροσθότονον, τέτανον. ἅπαντες ὃ᾽ οἳ σπασμοὶ γίγνονταυ 
κατ αὐτὸν, ὑπὸ πενώσεως  πληρωσεως τῶν νευρωδῶν δι]- 

λονότε μορίων. ὅσοι μὲν ουν ἐπιγίγνονται πυρετοῖς καυσού-- 

ὃεσι σπασμοὶ, τούτους μὲν εἰκός ἐστι διὰ Σηρύτητα συνί- 

οππ1 9ο φᾳποά ΠΠΟΥΡΗΠΙ ΠοἩ [ο]ναί 1ρ[απι εἴἶαπι ΡΓοτοσατΙ 

Πσπ]βῃσαίϊ,. ϐΟαμ[απι Υεγο Ιοπςτιιζ[πῖς (επιροτῖς [6ιι Ρτογο- 

ραίϊοηῖς οορίο[ᾶπι Παπ Πίαίεπα ε[Πε ΡΤΥΟ{εγί ααπι ΙΙΙ 

Ἰοηρῖογί ἴεπιρογε ἀ[οιῖαι εἰ οοποοφιαί παίυτας ΠΙΟΥΡΙ:Πι 

Ῥτογορβατί πεοεί[Πε ε{ί, 

Τη. 

ζοπυμί[ίοπε αμὲ {είαπο ἰαδογαπιέὶ Γεῦτὶς [ιουεᾶεις ΤΠΟΥΖΙι πι 

Γοἰυῖε. 

ΕΙ [απο Ἰοίαπιας εἴῖαιι οονι]Πο, [εὰ 1Π Ιείαπο ῥρειΓ-- 

{65 εοπνε]Ι1 Πο νιάεηίας, αιοά Ῥρεγαθε(ε ΓΗΥΓΗΠΙ ΡΓώΓ- 

Γαπηᾳπε (επάαπίασ, Ίάεοφιε Ρτοριίμπι 11 ποπιεη ε[ὶ ἰεία- 

η Πία υἱ ἴχες ΠΠί ε]Ιδ ΟΠΙΠΕΡ «οηνα]Ποπε», ορ]]οίο-- 

ΠΟ; επιρτο[ἰμοίοπο8 οἱ {είαποδ, Ίου ε[ι ρο[επεο, ᾖῬγαε- 

Γεπειο εἰ ραγιεπιῖο, ΌΠΙΠΕΦ γετο οοπνι]ποπςς [εοιη αι 

ἀρίασι Παπί ααἲ εκ τερ]είῖοπε ααί ναομαίοπαε ρατίια ν]- 

ἀε]ῖοεί πετγνοίαταπα, ΌὉπαεσππφιο Πδίίας {ερτῖρας ατα επῖ-- 
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Γιά. Οἶασί. ΙΧ. [1σ1.] Ἐ. ΒαΓ. Υ. (27β.) 

στασθαι. ὅσου ὃ απ᾿ ἀρχῆς μα εἰσβάλλουσιν, ἐπὶ πληρώσεν 

τὴν γένεσιν ἴσχουσι. τούτοις οὖν τοῖς σπασμοῖς ἐπιγινόμε- 

νου πυρετοὶ τὸ μέν τι διαφοροῦσι τῆς περιττῆς ὑγρότητος, 

τὸ δέ τυ καὶ συμπέετουσι τῆς ὑγρότητος, οἵπερ εἰσὶ καὶ 
τοῖς ἐατροῖς σκοποὶ τῶν ἰαμάτωνε εἰκότως οὖν ὀλέθριου μιὲν 

οἳ ἐπὶ πυρετοῖς σπασμοὶ, οὐκ ὀλέθριου δὲ οἳ πρὸ τῶν 
πυρετῶν, 

νη. 

“πὸ καύσου ἐχομένῳ ῥίγεος ἐπιγενομένου λύσις. 

᾿Πδείχθη γὰρ ἐν τῷ περὶ ῥίγους λόγῳ καὶ διὰ τὴν 
ξανθὴν χολὴν φερομένην ὀξέως διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωμά- 

των ῥῖγος γιγνόμενον. ἐφ᾽ ὧν δηλονόει καὶ κοιλίαι καταζ- 
ῥήγνυνταυ καὶ ἱδρώτες καὶ ἔμετου χολώδεις ἐπιφαίνονταῦ. 

καθαιροµένης οὖν τῆς τὸν καῦσον ἐργαξομένης χολῆς ἡ λύ- 

σις τῷ πυρετῷ. καῦσον γὰρ ἴσμεν γιγνόµενον, ὕταν ἐν 9ε- 

Ῥας «οπνη][οπες [πρεγνοπῖαπί, ας οὗ Ποοϊίαίεπι Πογί χα- 
ἰποηῖ οοπ{[επίαπεαπι εΠ; «παεοππαΠο Υετο αξ ΙΠΙΙοΟ Ρτο- 

Ῥτῖο Ιπναάμηϊῖ, εκ τερἰείίοπε οτίαπι Παροεηί, ἨΗιίοε ἱρίίας 

σοπνι]{ποπῖθας {ερτες [μοσεάεηίες ραγίϊπι αὐ]άεπι [αρετ- 

Ώμαπι Πααάτίαίεπα ἁἰ[οαΠαπῖ, Ῥρατίϊπι Ὑετο ΓΠἱριάαίεπα 

οοποοφααΠῖ, α αἱ ἆπο [απί ππεά]οῖδ τεπιεάίογαπα Γοορί. Πα- 

απε ππεγ]ίο α Γερείρις οοπνα]Πποπες Γαπί Ιεία]εδ, ποπ ]εία- 

Ίε5 νετο ᾳιᾶθ {εβτος απ[εοεάσηξ. 

ΕΥΠ. 

«4γάεπιε γεῦτε ἰαδογαπίῖ [μρεγνεπίεπίε τίρογε [οἰμιῖο εοπ- 
εἰπρίτ. 

Ίπ ἸΡτο παπιᾳτθ ἆα τίσογο ἀεπιοπ[ίγαίαπα ο[ί εἰῖαιι 

ο) Παναιη Ῥϊ]επι, ϱπαε ρου [επι]θπέῖα οογρογα οοἶπθ Γεγα- 

ἴαγ, Πετί γΙρογεΠα; παπι οἨ Τοπ οἱ αἰνί [οἰναπίαν οἱ [α- 

ἆοτθς οἱ νοπίμς ΡΙΠο[Π ΓΠαρετνεπίαπ!ί, Ἐκρυγραία ἱσίαν 

Ρι]ο Γεργίς αγάαπ[ῖ οαµ[α εΠιοϊοπία Πί {ερτῖς [ο]α[ῖο. Ναι 

{εργεαι ατἀεπίεπι Πογί πονίπιαδ, «πω αεβίνα απηϊ ἵεπι- 
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ρινῆ ὧρᾳ ἀναξηρανθέντα τὰ φλεβία ἐπισπάσηται δριµέας 

καὶ χολώδεις ἰχώρας εἰς ἑαυτά. 

νθ'. 

[170] ἸΤριταῖος ἀκριβὴς κρίνεται ἔν ἑπτὰ περιόδοισι τὸ 
μακρότατον. 

“Ὁ τριταῖος πυρετὸς τοῦ καύσου κατὰ μὲν τὸν ποιοῦντα 
-- Ν « Δ ” - ” 

χυμὸν οὐ διαφέρει. γίγνονται γὰρ ὑπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς 
ἀμφότεροι. διαφέρουσι δὲ πολὺ τῷ τὸν μὲν καῦσον ἐν ταῖς 

σλεψὶν ἅμα τῷ αἵματι τὴν ξανθὴν χολὴν πλεονάζουσάν τὲ 

καὶ ξέουσαν ἔχειν, τὸν δὲ τριταῖον ἐν ὅὕλω τῷ σώματι φε- 
: ἃ κε ” -” 

θομένην τὲ καὶ κινουμένην. ἀἄκριβὴς οὖν έσται ὃ τριταῖος 
ε λ ε ” / ΠΒ ” , , ιά 
ὁ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν εἰλικρινῆ διασωξζων. διασωζει δὲ ὁ 

ἕανθὴν χολὴν ἔχων, ὡς εἴρηται, πλεονεκτοῖσάν τὲ καὶ κι- 
νουµένην, τήν τὲ ὥραν θΘερινὴν καὶ τὸ χωρίον ὁμοίως τῇ 

ὕρα Θερμὸ ὶ ξηρὸ ὶ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἀνθρω λ ὥρα Θερμὸν καὶ ξηρὸν καὶ τὴν ἡλικί νθρωπου καὶ 
-” ε 3 .] 3 Ἀ ” ’ 

τὴν κρᾶσιν ὁμοίαν. εὐθυς ὃ ἂν τῷ τοιούτῳ τριταίῳ καὶ 

Ρεβαίο νεπα]αε εχ[ῃοσαίαο αο0Γεδ αο Ῥ]]οίος αἆ [ο Ιοῇοτας 

αἰἰταχετ]πῖ. 

Εις, 

Τεγείαπα επομί[ια Γεριεηι οἰγομιείδις μέ ἰοπρβί[[ίπια [μ- 

ἀἰσαίιτ. 

Τετιῖαπα {εμγῖς αἳἩ αγἀεπίε Ἠιπιοτῖς ε[ΠΠοΙεη!ῖς ταίῖοπε 

ποἩπ ἀῑῃετί,  Απιραοε παπιᾳαθ ἃ ανα Ρε ῥρτουγεαπίαγ, 

Μα]ίαπι ααἴεπι ἀῑπεγταπί, αιιοά αγάεης 1ῃπ νεπῖ Ώῃα ΟΙΠΙ 

Γαηπσυῖπε Πανᾶπι Ῥϊ]επι τεάἁπάαπίεπι εἵ {Μεγνεπίεπ Ἠαρεαί; 

ἴεγ[ίαπα Ὑεγο αποά εαἀεπι Ῥ1]16 ἴοίο Εεγαῖαχ αο πιονεαίασ 

οοἴροτε. Εκοηυϊβία Ισίίας ἰετίαπα εξ, απαο [μ1 αρβις 

παίιταπα ραταπι ΠΠεεταπι(αε [εγναί, Βεγναῖ αΠἴεπι ο ας 

Ώαναπι Ῥιεπ, ταί ἀῑκίπας, τεὐιππάαηίεπι εἲ οοποΙἰαίαπι 

Ἰαμεί; αἱ ρταείεγεα τὈὶ αἀε[ῖ αε[ῖνα ἴεπρε[ίαθ εἰ γεσῖο 

επρε[ιαίί Ππιτες οα]]άᾳα αο Ίσσα εἰ Ἰοπηϊηῖ6 {ππι αθείας 

ἴαπι {επιρετα[ῖο Επ], ΘδἰαΙπι απίεπι 1π [αλ {εγαμα 

σΑιΕΚκῦύδ ΤΟΜΕ ΧγΙΠΙ. ΡΑΒ6δ Το Αα ἃ 
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ὁ παροξυσμὸς Ίίγνοιτο μετὰ ῥίγους καὶ ἡ λύσις αὐτοῦ μεθ’ 
ἱδρώτος  ἐμουμένης ἢ ὑπιούσης τῆς ξανθῆς χολῆς. ἢ καὶ 

πάντων ἅμα τούτων γιγνοµένων. ἔσται δὲ τῷ τοιούτῳ τρι- 
ταίῳ καὶ ὁ τοῦ παροξυσμοῦ χρόνος ἐλάττων πολλῷ τοῦ τῆς 
ἀνέσεως. ἐν δυοῖν γὼρ ἡμέραις καὶ νυξὶ ταῖς ἴσαις συντε- 

λουµένης ὕληο αὐτοῦ τῆς περιόδου τὸν ἀκριβῆ τριταῖον 

οὐκ ἄν ποθ᾽ εὗροις ἐξωτέρω τῶν δώδεκα ὡρῶν ἐκτείνοντα 
τὸν παροξυσµόν. τὸν τοιοῦτον οὖν ὁ “/πποκράτης φησὶν ἐν 

ἑπτὰ πἐριόδοισι κρἰνεσθαι τὸ µακρότατον. Ὁ γὰρ ἐπὶ τῶν 
συγεχῶν ἡμέρα µία δύναται, τοῦτο ἐπὶ τῶν διαλειπόντων ὁ 

παροξυσµός. κατὰ γοῦν τὴν τούτων συναρίθµησιν αἳ κρί- 
σεις αὐτῶν γἰγνονταυ. τοῦτο ὃ᾽ 1νίξατο μὲν καὶ αὐτὸς ἐν. 

τῷ προγνωστικῷ κατὰ τὸν περὶ τεταρταίων λόγον εἰπών' 

γίγνεται δὲ καὶ τῶν τεταρταίων ἡᾗ Ἀατάστασις ἐκ τοῦ τοιού-- 

του κόσμου. τἐετήρηταυ δὲ καὶ ἡμῖν ἐπὶ τῶν τεταρταίων 

αὐτῶν καὶ τῶν τριταίων ᾖ κρίσις γιγνομένη κατὰ τὸν τῶν 

περιόδων ἀριθμὸν οὐ τὸν τῶν ἡμερῶν. εὐθὺς γοῦν ἐπὶ 
τοῦ τριταίου πυρετοῦ ὁ ἕβδομος απὸ τῆς αρχῆς παροξυ- 

οι 1ῖσοχο Ποί αοοεῄιο αἱ εἶας [ο]αί1ο .ομπι {[αάοτε απί 

ιο Πανα ρε νοπιίππα απἲ αἱνωπῃ εναοπαία απί [ος 

οπιπῖριι5 βπια] Γαοιῖς, τί εἴῖαπι ε]αδσπιοςί ἰετίῖαηαε ἵεπι-- 

Ρις αοοε[ιοηῖΦ πημ]ίο π]ηας (παπι τει Ι[[ιοηῖ5, ἈΝαπι 4Η 10] 

ἀμορίςδ ἀῑερας εἰ ἰοίϊάεπι ποσιῖρας ἰοίαθ εἶας οἶγοις 

Ρογβοϊαίασ, εκοιΠίαπι ἰεγίαπαπι πίτα Ίογαφ ἀποιεοῖπι 

αοοε[ῇΠοΠοΙη ΡΓΟΙΕΓΓΘ. ΠΠ Π1 Ἱερετίθν.  Ταἱοπα Ιβίίας αἲϊ 

Ηἱρροειαίες [αρίεια οἰγου]ίρις, αιιοᾷ Ιοπςίαπιαπα Π, ]α- 

ἀἰσατί. Οιαοά επῖπι 1π οοπϊπαϊς ππα5 ἀῑος Ρροίε[ῖ, Ίοο 1π 

Ππίογπι({οη Ρας. αοοε[Ἱο, Ναι [εοαπάπι αοοεβιοσιπα ΓΠπρ- 

Ραἱα οποια. Ποπ {οπίίππ Παπ ]αάἱσαίίοηςν. Ποσο 1ρ[α 

1π Ργορπο[ῖοο Ἱππαεραί, πι 4ε απαγίαηα ἃδεῃς Πα Ἰο- 

οασ: Γευναί εἴἴαπι αιαγίαπαταπα οοπΙαἱ1ο {αιεπι οσγζ]- 

Ἠθιῃ, 96 εἰ 1ρ[ 4άοφαε ομ[εγνανίπις απ 1π φπατίαμ]ς 

1ρῇ9 απ 1 ἱεγίαής, Πεγί Ἰαά[σαίίοπθπι, [εοππάαπι Ῥε- 

ΥΙΟάΟΓΗΤΗ, Πο «4Ι6όγΙ1 ΠΠΠΙΘΓΗΙΗ.  ὁαίπ ΡΕΙΠΠΙΠΙ ΘΓΡΟ ΤΠ 

οχί]αχα {εργο α ῬΡγιποϊρίο Γερίίηια αοοε[Πο ἵπ ἴθτίαπι εί 
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σμὸς εἰς τὴν τρισκαιδἐκατην Ίμεραν ἐμπίπτεν καὶ κρίνέταυ 
/ , 3 ” ᾿ / 4 - υ 

πολλάκις ἐν αὐτῷ τὸ νόσημα, μὴ περιμεῖναν τὴν τὲσσαρέσ- 

καιδεκάτην ἡμέραν. καθάπερ οὖν ἐν" τοῖς συνεχέσι νοσή- 
µασι τῶν μὲν ὀξέων νοσημάτων ὄρος ἦν ἡᾗ τεσσαρέσκαιδε- 

ῃ - α μι κ. | ο / ., 3 - , 

κατ, τῶν δὲ κατοξέων Ἠἡ ἐβόομη, οὕτως ἐν τοῖς διαλείπου- 

σιν ὁ μακροχρονιώτατος πυρετὸς τριταῖος ὅρον ἔχει τὴν 
ἑβδόμην [175] περίοδον. ὥσπερ δὲ πάλιν ἐπὶ τῶν κατο- 

ξέων ἐνεδέχετο κριθῆναι τὸ νύσηµα καὶ κατὼ τὴν πέμπτην 

1μέραν καὶ κατὰ τὴν τετάρτην καὶ κατὰ τὴν τρίτην, οὕτως 

καὶ τοῦ τριταίου καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς περιόδους ἐνδέχεταυ 

γενέσθαι τὴν λύσιν, οὐκ ἀναμένουσης τῆς φύσεως τὴν ἐβδό- 

µην περίοδον. ἐνίοτὲ μὲν οὖν μετὰ προσθήκης ὁ “{ππο- 

κράτης ακριβῆ τριταῖον ὀνομάδει τὸν τοιοῦτον. ἐνίοτὲ δὲ 
ἁπλώς ἀρκεῖται τριταῖον εἰπων, ὥσπερ καὶ νῦν ἔθους ὄν- 

ἷ 9 .” 3” ια ὴ -” Ν ” / 

τος καὶ τοῖς αλλοι ἅπασιν ἄϐλλησι τα τοιαῦτα παντα 

πράγματα αδιορίστως ὀνομαζειν. 

ἀθεῖπιππι ἀῑεπι Ιποῖά1ξ, «ο [αερίας 1π 1ρίο πιοτΡιθ ]μάΐσα- 

ἴΗΤ, Πο οεχ[ρεοίαίο αιιατίο ἀεοίπιο 4ἱ6. ΟΘΟεπιαάπιοάινα 

ἀρῖίατ 1π ΠΙΟΥΡΙ5 οοΏΙ1Π1118 αοὐίογαα. φαει ΠΠΟΥΡΟΓΗΠΙ 

Πεγπιῖηις 6[ίΙ αατίς ἀεοίπιμς, ΡεγασιίοτιΠΙ Υεγο Γερίϊπιις: 

ᾗο ἵηπ Ππίεγηιεπίίριας, αἱ ορ] ἴεππρις ἀωταί 

{εγίῖαπα {εργῖς ἰἱεγππαπι Ἠαρεί οἰτου]ίαη [ερπιμπι. Δί- 

απε ταγ[απα αἱ 1π ΡρεταοΒΙ5 αμϊπίο, απατίο εἰ ΙεγΙΙο ἀῑε 

πιοτρας ]αάϊσανΙ Ρροίεγαί, {ο Ἰπ [εγίαπα ποια 1δάεπι 

εἰγουῖῖρας Πετὶ [ο]αί]ο Ρροίείῖ, παίιγα ΠΙΗΙΠΙο Γερίίριαπα 

Ρεγιοάαπι εχ[ρεοίαπῖε, ΒΡοττο Πἱρροοταίας {εγϊαπαι αἰ]-- 

(παηάο οὔπι αἀ]εοίῖοπο εχηυἰβίαιι ποπηϊπαϊς αΠηπαπάο 

νειο Ππιρ]οί αρρε]]αίοπο οοπίεμίις ἱεμιίαμααι αὐ[ο]αίε 

ἀῑαῖῖ, αμα πιπο οἰίαια αλογαπι οπιπίιπα Οταεσοτήπα εἰ 

εομ/[μείμάο, ἰα]αδπιοὰΙ χε οπιηες5 ΙπάεβΠΙίε ΠΟΠΙΙΠ8ΓΕ, 

Λας 0 
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. Ἱ 
! 

- » :. 3Ὑ ” 

«Ὁκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὥτα κωφωθῇῆ», αἷμα 
ς ” ς ΄ - ’ - 

ἐκ ῥινῶν ῥυὲν α). κοιλίη ἐκταραχθεῖσα, λύει τὸ νόσημα. 

Τίρηται καὶ πρὀσθεν αὐτῷ κώφωσιν γίγνεσθαι, χολω- 

δῶν διαχωρηµάτων ἐπισχεθέντων καὶ αναδραμύνιων ἐπὶ τὴν 

χεφαλὴν, λύεσθαί τε τὴν τοιαύτην κώφωσιν ἐκταραχδείσης 

τῆς γαστρός. εἴρηται δὲ καὶ νῦν. αὐτῷ τοῦτο καὶ πρὸς 

αὐτὸ (379) τὸ περὶ τῆς διὰ τῆς ῥινὸς αἱμορῥαγίαο. καὶ 

γὰρ καὶ αὕτη λύει κώφωσιν τὴν ἐν πυρετοῖς γιγνοµένηνν 

δηλονότυ χωρὶς τοῦ πεπονθέναυ τι τὸ τῆρ αἀκοῆς ὄργανον 

ἴδιον ἐξαίρετον πάθηµα᾽. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν, ἐκκρενομέ- 

γων τὲ καὶ μεταβαλλομένων τῶν λυπούντων χυμῶν παύε- 

σθαι τὰ νοσήματα. 
4 

ξα. | 

ΠΠυρέσσοντι ἦν μὴ ἔν περισσῇσιν ἡμέρησιν ὁ πυρετὸς αφῆ, 
ὑποτροπιάδειν είωθεν. 

ΤΧ. 

Θιΐδις μεν [εῦγες αιγες οὗ [ωγάμετωπε, [απβιΐς ε πατίδις 

Ῥτο]ίμεπς αιῖ αἶυμς επεμγδαία πιογύιπι [οἰνιε. 

Βιιγάτ[αίθπι Πο Ῥ]]]ο[ς εκοτεπιεπ!ῖς εἰ αἆ οαριί τθ- 

οαγγεπ!ἶθας οἴίαιη απίσα αἳ 1ρ[ο Ργοπιαποἰαίηι ε[ί, {α]οπι- 

ας [ατά[ίαίεπι αἶνο εκἰιτραία [οἶνι, Ιάεπι 4ποφαο πάπο 

18 1ρ[ο ρτοπιποῖαί εἰ) ργαείεγεα ἆε Ῥτοβανίο [αηραϊπῖ ϱ 

παγίριας ππεηίίοπο [αοία. Εἰεπῖπι Ἰοο εἰῖαπι Γαγὰίαίεια 

{ο]νΙῖ, εἴῖαπι νιάε]]οεί αᾳπαθ ρες Τεργες αΡ[ηιιο π]]α Ῥγο- 

Ρτία αἴφια 1ηΠρηϊ ἀπβγαπιεπΙ ααάίας α[εοίιίοπε Γαβογίσ. 

ἢΝεφαα παίγαπι α[ῖ, { ποχῖῖς Ἰαπιογῖρις εχογείῖ6 αἱ ἰγαη8- 

1αἱ15 πιοχρῖ οε[ΓεΠί. 

Ι.Χ. 

Γεὐγίεϊέαπιεηι πί ἀῑεδις ἱπιρατίδμς [εῦτὶς ἀἰπιίετιι, Τε- 

υεγεί οο/ ουτε. 
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3 το» 3 ”ν Ἆ 5 3 

Οὐκ οἳδ᾽ εἰ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν “Γπποκράτης αυὐτὺς 

γραψε καὶ μὴ τῶν παρεγγεγραμµένων ἐστίν. [174] ἐν 
τὲ γὰρ τῷ προγνωστικῷ τὰς κατὰ τετράδα τῶν κρισίµων 

ἡμερῶν αὐξήσεις τὲ καὶ συνθέσεις ἐδίδαξε καὶ κατα τοῦτ 

αὐτὸ τὸ βιβλίον τῶν ἀφορισμῶν, ἕν τὲ ταῖς ἐπιδημίαις οὐ 
µόνον ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη πολλους οἷδε κρινοµένους, 
αλλὼ καὶ κατὼ τὴν εἰκοστὴν καὶ τὴν τὲσσαρακοστὴν' καὶ ἑξη- 

κοὔτήν καὶ ὀγδοηκοσιήν. «κρίνει ὃ᾽ αὐτῷ καὶ εἰκοστὴ τὲ- 
πάρτη καὶ τριακοστὴ τετάρτη, ὀγδοηκοστή τὰ καὶ κατ ἀρχὰς 

3 , : ’ . οφ ” 3 ο -. «ς Π 

εὐθέως ἡ τετάρτη. πώς οὖν νῦν φησιν, εἰ μὴ ἐν περισσῇ ἡμέοᾳ 
« ο χ , Δ 2) 

ὁ πυρετὸς παύσεταε, μὴ) γίνεσθαι πιστὴν τὴν κρἰσιν. ἄμει- 
σι τμ. κ ἃ ῷ κε η 3 ” ῃ 

φον οὖν ἀντὶ τοῦ ἓν περισσῆ ἡμέρα, ἓν κριτικῇ γράφειν, 
« 3 η ”, . .] ’ -” 3 ’ 

ως ἑνίοις ἐδοξδὲ. πολλα μέντοι των αντιγραφων πληθυντι- 

κὠς τὀ τ ἐν περισοῇσι καὶ τὸ ἡμέρησιν ἔχει γεγθαμμένα. 

.. ια 

ξᾳ. 
ε ” 3 » ” 3 ε] ; ἃ » Ὀκύσοισιν ἓν τοῖσι πυρετοῖσιν {χτεροι ἐπιγίνονται πρὸ τῶν 

ἐπιὰ ἡμερῶν, κακὸν, ν μὴ ξυνδόσιες ὑγρῶν κατα τὴν 
κοιλίαν γίνωνται, 

παπι απο αρ]ιογ]πηππα Ἡϊρροοταίες 1ρ[ε [οτῖρί[εγῖῖ, 

πεφιο {πες {α]ο αἀ[οπρίον {ιοί Πε[οῖο. Ἐτεπῖπι 1π 

Ῥτορποίίισο εα ἀΠεγαπ ]α1σαπίῖαπα Ἰπογεπιεπία 8ο ΟΟΠΙΡΟ-- 

ΠΠοπςς αΎιῑάε ρες αοπαίεγπατίαπα Πηπῖ ἀοοπῖ οἳ 1π Ίου 

1ρ[ο αρ]ογΙ[πποταπι Ἠρτο αἴφιο ἵπ εριζεπη]ῖ ΠοἩ [οἱηπι 

ἀεεῖπιο απατίο ἀῑε Ἰπάϊοανϊ νἰάί, νετ εἴῖαπι ν]σε[πιο, 

αυαάχαρε[πιο, [εχοροβπιο εἰ οοἱοφεβππο. Φεᾷ εἰ ν]οείπιας 

απατίας εἴ ἴγίοεβτηιις εἳ αὖ Ππ]]ο Παῖπι φπατίας Γεουήἆ πι 

ἀρ[απα ]αάϊσαπί. ΘΟκοπιοάο Ιδίίαν πππο ηΙΠ Ἱπιραγίρας' ἀῑε- 

Ῥας {ερτῖς ἀε[ιετῖϊ, παπίπιε Πάεπι {οτε 4 ἱσαίίοπεπι Ρτο- 

πμηεῖαί. ῬΡιαε[ίαι Ἱρίίαχ Ῥτο Ἱπιρατὶ ἀἱο [ογίρετε ετίβππο, 

14 εβι Ἰά]οαίοτῖο, αἱ ποππα]]ῖς ν]ίαπι εΠ, Ὁπαππηπαπι 

πηπ]ία εχεπιρ]ατία πια] (μάς Πππιεγο Ιπιρατίθιςδ ἀῑερας 

Γονιρίπα Παβοηῖ, 

ΓΧΙΠ. 

Ομίδως μετ [εῦγες απίε /εριῦπιτα ἀῑεπι αιγὶρίπες οὐοτίμπ- 

ἐμγ, πιαἰμῖην ηΙ[ι Πμηππογες μετ αἰνιπα εεάαπε. 
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"/κτερος μὲν ἐνίοτε γίγνεται καὶ κριτικὸς, ἀποτιθεμένης 

τῆς φύσεως εἰς ὕλον τὸ σῶμα καὶ μάλιστα πρὸς τὸ δέρµα 

τὴν ξανθὴν χολήν. γίγνειαυ δὲ καὶ σύμπτωμα κακοπρα- 
γοῦντος τοῦ ἥπατοςο. αἳ κακοπραγίαυ ὃ αὐτοῦ τρεῖς εἰσιν, 

ἐφ᾽ αἷς ἵκτερος εἴωθεν ἐπιγίγνεσθαι, σκἰῤῥος καὶ φλεγμονὴ 
καὶ ἔμφραξιο. ἀλλὼ σκίὀῥος μὲν Ἰθόνιον νόσημα, φλεγμονὴ 
δὲ καὶ ἔμφραξις καὶ ἐξαίφνης δύναται γενέσθαι. καὶ δη 
καὶ οἱ πρὸ τῆς ἑβδόμης ἡμέρας ἵκτερου κατά τι τούτων γί- 
Ύνονται. Θᾶττον γὰρ οὐχ οἷόν τε κριτικὠς ἀναχυθῆναι τὴν 
χολὴν εἰς τὸ σῶμα. . τὸ μὲν οὖν πρὸ τῆς ἑβδόμης ἡμέρας 

κακὸν εἶναυ τὸν ἴἵκτερον ἀληθὲς, οὐ μὴν τό γε μετὰ τὴν 

ἑβδόμην ακίνδυνον ὁμοίως αληθὲς, ουδ’ εἴρήται νῦν τοῦτο. 

δύναταυ γὰρ καὶ φλεγμονὴ καὶ ἔμφραξις ἄχρι πλείονος πα- 
θαμεῖναυ. Φθᾶττον μέντοι τῆς ἑβδόμης ἀναχυθῆναι τὴν χο- 

λὴν κριτικὠς ἀδύνατόν ἐστιν. ἔν τισν δὲ τῶν ἀντιγράφων 
πρόσκειταυ τῷ ἀφορισμῷ κατὰ τὸ τέλος, ν μὴ ξυνδό- 

σι ὑγρῶν κατὼ τὴν κοιλίην γίνονται, τῶν προσθένεων 

[οἵεγιις 1πίεγάαπα ογ1]οις ε[Γ, Ίου ε[ῖ ]αάϊοαίοτίε ΗΕ, 

παίιγα 1π ἴοἴΠΠι ΟΟΥΡΙΙΦ, πιαχίπιε(αε ἴπ ουίεπ Παναπι Ῥι- 

Ίεπι ἀεροπεηπίςε, 1μίεγάαπι [γπιρίοπια[ίοιιδ: [Ὑπιρίοπια Πᾶπι-- 

ᾳµε ε[Ι Πεοοτῖ πια]ε αΠεοί. Μα αμἴεπι ]εοοσγῖ αβεείας 

εκ απἷρας απχῖσο οΡβον]τ οοπ[αενίε, ἴχερ [απί, [οἴχγ]ι, 

ἹηΠαπιιηαίΙο οἱ ομ/ϊτιοίϊίο. Ὑεγιπα [οἴντγλας ἁῑαίατΠιΙ5 ΠΙΟΓ- 

Ῥα5 εἴι, ἱπῃαπιπιαίῖο νετο εἰ οὐ[ίταςίίο εἰῑαπι τερεπίθ 

Πεν ρο[ἴαπί. ΑΙ ρτοίεοίο αϊ Ιοετῖ απίο Γερππισι ἀῑεπα 

αοοϊἀετ]ηί, οκ Ἠογαπι αἰετιίτο οτίαπι Ἠαρεηί, Ναι οἷ- 

ας ]αάἱσαίοτίε Εἱ115 ἵπ οοτρα5 ε[ιαπάϊ Ποπ Ρροίεῇ, ΑπΠίθ 

Γερίίπιαη απἰάεπι ἀῑθαι Ιοίετάπι απα]απι εἶο, νοταπι εχὶ- 

Π1ΐ; πο Τ8ΠΕΠ Ρο Γεριίαιαπι οπιΠῖ γᾶσαχε Ῥεγίοι]ο 

Ππιῖ τε γεταπα α{ἱ, πεαιιο 1Πιά παπο ρτοπαηοίαίας, ΄ Ροί- 

ει αιῖπι εἴ Ἰπῃαιπιπαίίο αἱ ομβγιο[ίο ἁἶαίας ΡοΓΠΙαΠΕΓΘ. 

γογαπι απίε Γερίπιαπα ογ]οαο Ῥΐ]επι ε[απά1 ε[ὶ Ἱπιρο[αρ]]6, 

Ῥοττο ἵπ απ]ραδάαπι εκειηρ]ατίρις αρμοσί[αιο οἴχοα Άπεπι 

αζ]εοίιπα ο, ΠΙΑ Ἠάπιογεθ ρες αἰναπι οεάαπε, αδ αυ 
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αὐτὸ βουλομένων καὶ κατὰ τὴν ποιλἰάν ἐκκαθαίρεσθαυ τὴν 

χολήν. 

΄ 

ξ. 
ς ’ 3 ν ” υ ς ς 

[175] Οκόσοισιν ἐἓν τοῖσι πυρετοῖσι καθ ἡμέρην ῥίγεα 
γίνεται, καθ ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται. 

᾿Ἐπειδὴ κινουμένης τῆς χολῆς κατὰ τὴν ὕλην τοῦ σώ- 

µατος ἔξιν ἐπιγίγνέται ῥίγη καὶ διὰ τοῦτο ἐκκαθαίρεταί τὲ 
καὶ κενοῦται καθ ἕκαστον παροξυσμὸν, εἰκότως εἰς ἀπυρὲ- 

ξίαν αφικνεῖται τὸ διάλειμμα τῶν τοιούτων πυρετών. τοῦτο 

οὖν ἐστιν αὐτὸ τὸ νῦν εἰρημένον, τὸ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 

οἱ πυρετοὶ λύονται, ὡς εἰ καὶ καδ ἡμέραν ἀπυρέτους γἱ- 

γνεσθαι τοὺς ἁαμγοντας εἰρήκει. ὥσπερ δὲ εἰ καθ ἡμέ-. 
ϱαν γίγνοιο τὼ ῥίγη, καθ’ ἡμέραν οἱ πυρετοὶ παύοιντο, 

οὕτω δηλονόει καὶ εἰ διὰ τρίτης καὶ εἰ διὰ .τετάαρτης, ὕπερ 
αμέλει καὶ Φφαίνειαι γιγνόμέενον ἐπέ τὲ τῶν τριταίων καὶ 

τὲταρταίων περιόδων, ἐφ᾽ ὧν οἱ μὲν πυρετοὶ λύονιαί τε καὶ 

Ίπεο αἀλοϊππί, Ρεν αἰγμπι ᾳποα.ο Ῥΐ]επι εκριχρατΙ Υο- 

1επί]ρς. 

ΓΧΙΠ. 
Ομίδις νι [εθτίδις φμοιάίε Τίβογες μπε, φμοιάίε [εῦτες 

/οἰυιπμγ. 

Οαπι Ῥ1]16 Ῥεχ {οΐαπι οοτροτῖς Ἱαβίίαπα πιοίῖοηπθ τ]- 

6ογε5 αεοϊἀαηῖ, αἰᾳιο 1άεο Πησα]1 Ἱρία αεοεβιοπίρις ες- 

Ῥρατρείας αἱ ναομείΗτ, ποη αρίᾳιο ταοπε αἆ αΡγτεχίαπι 

Ρετνεπῖί ε]αδιροάἱ Γεβγίαπι Ιμίεγαιί[ῇιο.  Ἠόο Ισίν 1ρ[άΠα 

εἰ αποά πιπο ἀῑεῖίας: φιοιῖᾶιε [εῦτοι Γουές 4ο { 

ἀῑκ][Γει, αερτοίο5 αο[ϊάΐα [πε {εῦγε βατ, ΘΟμπειπαάπιοάπι 

απίεπι { ααομµάίο τρογες Παπί, αομάῖε εἴῖαπι {εργεν 

οε[απί: [ιο εἰίαπι Π {ενίῖο ᾳαατίογε 4ποφΠε 4ἱε, αιοᾶά υἱ]- 

ᾳὖε εἰ 1π Γεγμαπ]ς εί αμαγίαπ]5 οἴτοι]ῆρας Πετὶ αρρατεῖ, 

ἵπ φαἴρμς [ερτες [οἰναπίας εἰ τατίαπι τεἀειπί, τεπιαπεῖ 
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πάλιν γίγνονται. μένει δέ τι ἓν τῷ σώµατι παρὰ φύσιν 
διάθεσιο, ἐφ ἡς κατὰ περίοδον οἵ τε ἄλλου πυρετοὶ καὶ 
τὰ νοσήματα γεννῶνται. 

Σδ. 2) 
“Οκόσοισιν ἕν τοῖσο πυρετοῖσι τῇ ἑβδόμη ἢ ἐνάτη ἢ τῇ τεσ- 

σαρεσκαιδεκάτη ἔκτερου ἐπιγίνονται, ἀγαθὸν, τν μὴ τὸ 
ε / 8 .. Ἀ Ν ’ 3 ο 3 3 

υποχόὀνδριον το ὃδεξιον σκληρὸν γένηται, εἰ δὲ μὴ, οὖμ 

ἆγαδθόν. 

ὍὉ πρὸ τούτου γεγραμμένος ἀφορισμὸς ἀτάκτως μοὺ 
δοκεῖ παρεγκεῖσθαυ. ᾖβέλτιον γὰρ ἦν συνήφθαι τὸν νῦν εἴ- 
ϱημένον ἀφορισμὸν ἐκείνω, καθ ὕν φησιν [176] οἶσιν 
ἂν ἓν πυρετῷ ἴκτερος ἐπιγένηται πρὸ ἑπτὰ ἡμερῶν, κακόν ". 
ἵν ὃ σύμπας λόγος γένηται τοιοῦτος, πρὸ μὲν τῶν ἑπτὰ 
ἡμερῶν ἴκτερον γενέσθαι κακὸν πάντως, μετὰ δὲ τὼς ἑπτὰ 
χθηστόν εἰ μῆ τι τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν εἴη, 
τουτέσειν εἰ μή τις ἓν τῷ σπλάγχνῳ ἤτοι τῷ ἥπατι κακο- 

ἴαπιεπ απαεάαπι 1π᾽ ΟΟΓΡΟΓΘ ῬΡτᾶοίας παίυηταιι αΠεο[ῖο, α 

αια Ῥετ οἰγοιίτπι α]ίαο {ερτεδ εἰ πιοτρῖ ϱεπεταπία, 

Ι.ΧΙΥ. 

Ομίδις ρε Γεῦγει ἀῑε [εριῖπιο αμὲ πΟΠΟ αμὲ ἀεοίπιο φιατίο 

ἴοίεγμς οὔογε5 γετίε, δοπµπι, πῖι ἀενίγμπι Ἀγροεμοπ- 

ἀγίμπαι ἄμγιπα, [1 αἰίοφμῖ παἰηίππε δοπµπι. 

Ουῖ απίε Ἠππο [οτρίις ϱβ αρ]ιοτί[ήπας οἶἴτα ογζίηθια 

Ἰπίογ]εοίας Γαϊ[Πο πηϊμῖ νιἀείατ. Θαβας οπίπι Γαἱ[Γεί η πο 

Ῥτοπαποϊα μπι αρ]ογΙ[ππαη 11 οοπ]αποίαπι Γα[Πα, 1π απο 

αἲίι φιϊδις μεν [εῦγες αμγίρίπες απἱε /Γερείπαμπι ἀἶεπι οὐ-- 

οΥ ΕΥ, Ἱππαίμπα; Ἠϊ ἴοία ε]ιβαιοάί Ρτουεάετεῖ ογα[ίο. 

Απιο [ερίίπιαπα ἀῑεπι Ιοΐεγιπι Πατ ῥρτοτί[α ππα]απα εἰ; 

Ρο[ Γερίίπιαπι Ὑεχο Ῥοπμπης ΠΙΠ ἀακίταπι Ἠγροολοπάγίαπι 

ορά ατα], 1 ο πΙ[ αἱ πια]ας5 αΏεοίας εκ 19 α1ἱο8 
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πραγία τῶν ὀλίγον έμπροσθεν εἰρημένων ὑπάρχει. καθαι- 
ῥομένου γὰρ ἕν αὐιῷ τοῦ αἵματος καὶ τῆς χολῆς µεταλαμ- 
βανομένης ἔκ τῶν φλεβών εἰς τοὺς χοληδόχους πόρους, ἐάν 

τὲ ἐμφραξίς τις γένηται, κατά τι τῶν μἐταλαμβανόντων 
χωρίων, ἐαν τὲ φλεγμονή τις ἢ σκἰρῥος, ἀνάγκη πᾶσα μήτα, 
καθαίρεσθαι τὸ αἷμα καὶ συναναφέρεσδαι τὴν χολὴν αὐτῷ 

πάνε σώματος, ἐντεῦθέν τε τὸν ἵκτερον γίγνεσθαι. 

ξε.. 
. ” » ἀ ν , ος 39 Ν κ] ἂν τοῖσι πυρετοῖσι περὶ τὴν κοιλίην καῦμα ἰσχυρὸν καὶ 

καρδιωγμὸς κακὀν͵, 

"Ὅτι μὲν: οὖν οὐ μόνον τὸ σφύξζον ἐξ ἑαυτοῦ κατὰ φύσιν 
σπλαγχνον, αλλὼ καὶ τὸ σιόµα τῆς γαστρὸς οἱ παλαιοὶ καρ-- 
δίαν ὠνόμαξον ἕν τι τῶν ὁμολογουμένων ἐσιὶν, ὥσπερ γὲ 
παὶ ὅτι καρδιαλγίαν τὰ τούιου τοῦ μέρους ἀλγήματα προσ- 

αγορεύουσι. τό γὲ μὴν καρδιώσσειν οἱ πλεῖστοι μὲν τῶν 

ἐξηγησαμένων τοὺς ἀφορισμοὺς ταυτὸν ἡγοῦνται σημαίνειν 

Ραυἱο [αρχα τεία]ῖπιας ν][οσγί [ει Ἱεραίί αεοϊἀοτ]. Όσαπι 

επ]πι [απριῖς 1 «ο εχρυγσείιτ εἰ Ρἱ16 εκ νοπῖ ἵπ 1Ίηθα- 

ἴμ5 εΠο]άος]μοθ, δίίς γεεερίαεμία, ἱχαάιοαίων, [νο ἵπ 5 

]οείς οββτιιο[ίο απί Ππ[ῃαπιπιαί]ο αἰϊια γεὶ [οἴντ]μας Γαμοσ, 

[αησιπεπα ΡΓΟΥΓΙ5 ΠοὮ εχριχραχΙ, [οὰ πα ουπι 1ρίο Ρἰ- 

Ίεπι «ποφπονοτ[απι ρες Ιοἴππι οοΓρις ἀεβει αἰηαο Ἱπάθ 

θυΓΙΡΙΠεΠΙ Πεγὶ πεοε[ε εΠὶ, 

ΙΣΧΥ. 

ᾖπ Γεὐγίδιις οἶτεα φεπΙγἰομίιπαι αε[ίις υε]εππεηπς εἲ εοτᾶί- 

πποτ[ις πια. 
1 

Οιοἆ νείεγες πο [οἶππι ν][οαθ 1]]ιᾶ ααοά εκ Γε [ο- 

ουπάαπαι παίαταπι ρα][αί, Γεὰά εἰῖαπι ο υεηἰτιοι]1 σος αρ- 

Ρε]]ανετῖηί, τε8 ε[ὶ οοποεία, αιεπιαάπιοάμπα εἰῖαπι ᾳποά 

οαγάΙα]ρίαπι οοτάοἰίμπα, Ἰα]α5 ρατίῖ ἀοἱογςῦ αρρε]Η1ἴαηί. 

Ἐπίπινετο Ῥ]αγ]πιὶ αρ]ογΙΠππογπι Ππίεχργείες καρδιωσσειν, 

1άεπι ααοᾶ βαρδιαλγεῖν, εοτἆε πιογάεγὶ, ἰώεπι ασ οογάε 
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τῷ καρδιαλγεῖν. ἐνιοι δὲ τῆς καρδίας αὐτῆς, λέγω δὴ τοῦ 

σπλαγχνου, καρδιωγμὸν δηλοῦσθαί φασιν, ἐξηγούμενοί τὰ 

κίνησἰν τινα φαοὶ παλμωδη τὸν καρδιωγμιὸν εἶναι. τὸ μὲν 

οὖν ἰσχυρὸν καῦμα τῆς κοιλίας ὑπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς δξεου-- 

σης ἐν τοῖς χιτώσιν αὐτοῖς Ἰίγνεταυ. κατὰ λόγον δὲ τοῖς 
υὕτω. διακειµένοις καὶ τὸ στόμα τῆς γὰστρος δάκνεταυ καὶ 

διὰ τοῦτο κακὀν ἐστι τὸ σύμπτωμα. ἕὲὶ δὲ καὶ τὴν πυκνὴν 

καὶ ταχεῖαν κἰνήσιν τῆς καρδίας καὶ μάλισῦ᾽ ὅταν ᾖ καὶ παλ- 

µώδης, ἀκούου τίς εἰρῆσθαι καρδιωγμὸν, ἔσχατον δη τοῦτο 

κακόν ἐστι, σημαϊνον ἐκπεπυρώσθαι τὴν ζωτικὴν αρχήν. 

ἔστ. 

Γαττ] Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ὀξέσιν οἱ σπασμοὶ καὶ οἳ ενω 

τὰ σπλάγχνα πὀνὸι ἰσχυροὶ κακόν. 

Οἱ σφοδροὶ πιρετοὶ παραπλησίως πυρὲ ξηθαίνοντες τὰ 

νεῦρα τείνουσἑ τὲ καὶ σπῶσι καὶ κατὰ τοῦτο ἐπιφέρουδιν 

ὀλεθρίους σπασμούο. ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτῷ τὰ σπλάγχνα κατὰ 

ἀοΐενε, (ρπῖβοατο αιαπιαμῖ,  Νοππα]ί γετο οοτᾷῖς 1ρ[ία8 
ν1[οετίς [ο]οςί οαγάΙοραιαπα Πίο Πρπϊβοατὶ ἁῑοαηῖ, πιοῖιῖο- 

Ἠθίῃ (παπάαπα ραριιαοπϊ βπηΐ]επα οαγάἱορπηιπα ε[ε, Τα- 

ᾳπ6 Υ6ΜΕΙΠΕΗΦ νεπίγ]οπ]Ι αεβας α ανα Ρίο Ίπ 1ρβις ἵα- 

η]οῖς Γετνοηία ρεπεταίατ.  ΠαἰΙοηῖ αμἴειη οοπ[επίαπειπι εί 

Ἱία α[οοίῖ5 εἰ ο νεπίσ]ομ] πιονάενΙ εἰ οὗ 14 πιαίαπι ε[αε 

[πιρίοπια. 8 ᾳαῖδ ναγο οαγάΙοσιπαπα ἀῑοῖ ογεβτααι Ἠαπι 

οἱ οε]εγοπι οοΓάἱδ πποίαπι πα ρα[ριτατοπα Πἱ Ππιῖ]]ς Ἱπ-- 

{ε]]οχον]!, ακΙΓΕΠΙΙΙΠΙ Ίασ1 Ἰοο πιαἰάπα ε{[ί, ᾳαοά Ππ[αιαπια- 

{απι ἆο μοεη/[απι νιίας ρηποιρίαπι βρπϊβραϊ, 

οσα, 

1π Γεθγίδις αοιμεῖς οοπυμ[[ιοος εἰ υε[επιεπίος οἶγεα ρί[οεγα 

ἀοίογες, ππαιΠ. 

γε]ιοππεπίες {Γεῦνες 1σηῖς πα Ἠεγνοῦ οχῄοσαπ{εν 

(επάαηῖ εἰ οοπνα]]αί, ῥτοϊπάεφιο ΡογμΙοϊο[αθ οοπνα]/1οες 

οΠοταπί,. ἸΝοππμπαααΠα γετο νἰίοετα (ι1ο(ὰθ 1ρία Ρε ἰα- 
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τὴν τοιαύτην διάθεσιν ὀδυνᾶται τῷ σφοὺρῷ τῆς φλογώσεως 

τε καὶ ἑηρότητος, καὶ διὰ τοῖτο κακὴν εἶναί φησιν αὐτὴν, 

ἔτι. δὲ μᾶλλον κακὴ ἔσται τῶν πό- (380) νων ἰσχυρῶν 
Φιγνομένων. ἴσμεν δὲ δήπου καὶ διὰ φλεγμονὴν 1 ἐρυσίπὲ- 
λας ἢ ἔμφραξιν ἰσχυρὰν 2) αποστήµατα 'ἔν τοῖς σπλάγχνοις 

ὀδύνας γιγνοµένας. ἀλλὰ νῦν οὐκ εἰκὸς αὐτῷ τὸν λόγον 
ὑπὲρ ἐκείνων εἶναι. προφανής τε γὰρ ὁ ἐπ αὐτῆς κἰνδυνός 

ἐστι καὶ οὐκ ἐξ ανάγκης συνηµµένος σπασμῷ, καὶ τὸ ἐν 

πυρετοῖς εἴωθε λέγειν ὁ “/πποκράτης ἀντὶ τοῦ πυρετικοῖς 

φνοσήµασιν, ὅταν αὐτοῖς πάθος ἐπαάρχωσιν οἱ πυρετοὶ καὶ 

μὴ σύμπτωμα µορίου πεπονθύτος τι τῶν προξιρηµένων 

παθών. ) 

δδ᾽. 
΄ -” ” ε 3 ” [ή ” ” Γ 

ἐν τοισι πυρετοισιν οἱ ἕκ τῶν Όπνων φόβου ἢ σπασμοὶ 

κακόν. 

Ίεπι αΠεοίαπι ἀο]επῖ, Ρτορίετ ἹπῃΠαπιπια[]οπ]6 αο [ΠοοΙία]5 

νεΠειππεη[ῖαπι, αἰηια Ιάοῖτοο 1ρίε ππα]υπα εἰε ρτοπαηοῖαί, 

Γεὰ πιμ]ίο Ῥε]οτ εκτ, {Ι νεμεπιεηίε ἆο]ογες αοοε[Τεγίηξ, 

ΦΕΟΙΠΙΠ5 αιιίεπι εἰῖαπι Ρρτορίεν ΠπῃαπιππαίΙοπεπα απῖ ΕΥΥΠΡε- 

Ία5 αιί Γοτίειη οὐ[ἰγαοἰίοπεπα απ αὐ[εεί[ας 1π νΙ[οετίριιβ 

ἀο]ογες Πεγῖ. 9εᾷ ἆς Πῖ παπο Τρί Γ6Γπιοπεπι Παβεγί νθ- 

τ]Πιη]]ο Ποπ εΠ. ΜαπὶΓε[ι[παναπι Πᾳπίάεπι 1Ρ[ 1πε[ι Ῥε- 
τΙΟΙΗ1Η, ΠΟΠ ἵαπιεα Ποεσε[ατίο οοπνιµιοπΙ αἀ]αηρίαντ, ΕΙ 

αασπῃ ΠἨ]ρροοχαίες 1 Γεργῖρις ἀῑοΙί, ΠΙοιροθ Γεργῖ]ες 1π-- 

τε]]Ίσετε οοη/{[αενῖί, Ύαπμπι {ερτες 1ρ[ίαε ΠΠ πιουρί, ΠΟΠ 

εἰῖαιπ ρατίῖ αἱοι]ας αἰἴαιο ἀῑείοταπα αΠεοίαμπι Ι1αβογαΏ {15 

Γυπιρίοπιαία. 

ΕΧΥΗΠ. 

1π [εῦτίδις ρετ [οπυιος Ραυοτες αμι οοπρμ[[ίογες πιαίμηη 

Ρογιεπάιὲ. 
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Εά. Οἶιασι, ΙΧ. [177. 478.1 Ἔά. Βαβ, Υ. (950.) 
Έίρηται μὲν ὑπ αὐτοῦ καὶ πρὀσθεν ὅτι ὁ μὲν βλά- 

πτων τὸν ἄθῥωστον ὕπνος Φανάσιμος ὑπάρχει, ὁ δὲ μὴ 
βλάπτων οὐ Θανάσιμος. ἔνδα καὶ παράδειγµα τοῦ λόγου, 
προσθεὶς εἶπεν". ὕκου. παραφροσύνην ὕπνος παύει, ἀγαθόν" 

ὡς ὄντος τινὸς. ὕπνου τοῦ μήτὲ παύοντος παραφροσύνην». 
παροξύνοντος ὃ᾽ ἐνίοτε καὶ γεννώντος. αλλὰ καὶ νῦν ἕτερα 
παραδείγματα τῆς ἐξ [178] ὕπνου. βλάβης. εἶπε τοὺς φό- 

βους καὶ τοὺς σπασμούς. Ἰγράφουσι ὃ᾽ οὐ φόβους, ἀλλὰ 
πόνους ἔνιοι, καὶ µέντου καὶ τεθεάμεθα πολλάκις ἓν ὀλε- 

Φρίοις νοσήµασυ καὶ φόβους καὶ πόνους καὶ σπασμοὺς. ἐξ. 

ὕπνου γενοµένους. ἔοικε δὲ τοῦτο συµβαίνειν, ὅταν ἐν τοῖς 
ὕπνοις ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ὁ λυπών ἀφίκηται χυμὸς:, ἔσω. 

κινουμένης τηνικαῦτα τῆς φύσεως μᾶλλον Ππερ ἔξω. καὶ 

µέντου καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῇ τροφῇ κατενὲχθέντες εἰς ὕπνον 

πληροῦνταυ τὴν κεφαλὴν, οὕτω κἀν ταῖς πληθωρικαῖς δια-- 

Φέσεσιν οἱ ὕπνου πληροῦντες αὐτὴν βαρύνουσι τὸν ἐγκέφα- 

λον. ἐὰν μὲν οὖν μελαγχολικώτερον ᾖ τὸ πλῆθος, οἳ φόβου 
γίγνονταυ, μη τοιούτου δὲ ὄνιοο οἱ πόνου τε καὶ οἱ σπα- 

ΑὈ 1ρ[ο φποφπο απίεα Ῥγοπιιποϊαίππι εΠ: φμί [οπιπι 

αεστοϊαπίεπι ἰαεάιῖ, εἰτα ε[]ε ΤΠΟΤΕΙΓΕΥΗΤΗ 3 ομῖ υεγο 0 

Ἰαεαίε, [ειαίεπι πο ε[]ε; τρὶ εἳ ρτοπιιποῖαΙ εχειρ]Ιπα 

α]οίειι Πία Ιοφίασ: μδὶ ἀε[ίγίια [οπππις [εάαε, δοππα ς 

{απφααπι [οπιπας α]φαῖς Πί αἱ «είσαι πο [εᾷεί, [εὰ 

οἵίεί Ιπίεγάαπι εἳ σοπετεῖ, γεγιπι εἰ πάπο ἴαπιθη ΠΟΠ 

Ῥάνοτες, {εὰ Ίαρογες [ουἱραπί, Ύεταπι οἱ Τρι Γαερε νυιά[- 

Ώλμς ἵπ ροεγη]οίο[ῖφ πιογρῖ εἴ Ῥανοτε αἱ Ίαμογθ εἰ οοΙ- 

νυ]οηποε οκ [ΟΠΙΠΟ οοποϊἰαίος Για, Οιοά αοοἱἆεταο ν-- 

ἀείαν, αὐωπι 1π ΟΕΓΕΡΕΓΙΠΑ ΠοΣΙ5 ἨΠΙΠΟΓ ΡεγνεπεγΙί ῥρες 

14 ἱειπρογῖ5δ ΙΠΙχΟ πιαρὶδ ΟΠΠ {ογαδ πιοῖα Ππαίιτα, Ουσία 

οἵῖαπι «αιιοπιαάπιοάιπι α 6ἶΡο 1π [οπππάπι οο]]αρῇς οαριί 

τερ]είχ, Πο ΡΙεἰ]ογ]οῖς αΠεοίῖρας [οπιπῖ σαραῖ τερ]οεπίον 

οεγερτιπι ουτααπῖ, Θἱ Πίαφπε οα Ρ]επΙίαάο πιασίς ας αἰτας 

Ῥι]15 παίυιταπι αοοεᾷαῖ, Ρανογες Ιηναάμηίς αλοφιῖ Π ταῖς 

ποιν Πί, αμοχος Πιπί οἱ οοπνι]ῇΠοπε Εί γετο [οιπηῖ 
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σμοὶ, καὶ οἳ ὕπνοι δὲ δηλονότι διὰ παντὸς ἂν ἔθλαπτον, 

ὥσον. ἐπὶ τὸ συοῥεῖν εἰς τὸ βάθος τὲ καὶ τὸ σπλάγχνα τὴν 

ὕλην, εἰ μὴ τῷ τῆς πέψεως λόγω πλέων εἶχε τὸ τῆς ὠφε- 
λείας ἥπερ τὸ τῆς βλάβης ἐστὶν ἐκ τῆς ἔσω ῥοπῆς. οὐ 

μόνον. δὲ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν αθροιξόµενοι μοχθηροὲ 
χυμοὶ τοιαῖτα συμπτώματα Φέρουσιν, ἄἀλλὰὼ καὶ κατὰ τὸ 

στύµα τῆς }αστρὸς, ὅθεν καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς ὕπνοις αξ 

ἀναθυμιάσεις γίγνονται, µενύντων ἀπέπτων αὐτῶν, ὡς αἵ 

γε πέψεις τοὺς ὠφελίμους ἐπιφέρουσιν ὕπνους, 

’ 

ξη. 
” - Ν -- { 

᾿Εν τοῖσι πυρετοῖσε τὸ πνεῦμα προσκόπτον κακὸν, σπασμὸν 
γὰρ σηµαίνευ. 

1]νεῦμα νῦν ἀκουστέον αὐτὸν λέγειν, ὥσπερ κἀν τῷ 
προγνωστικῷ τὸ κατὼ τὴν ἀναπνοὴν, ὅπερ ἐπειδὼν προσκό- 
πτὴ, τουτέστιν ἴσχηταυ μεταξὺ καὶ διακύπτηται, σπασμὸν 

σηµαίνει. καὶ γὰρ καὶ γίγνεται τῶν τὸν θώρακα πινούντων 

εἰῖαπι 14, οπαπίαπι ἵπ θα ε[ ππα[ετία ᾳπαθ {π ργο[απάαπα 

εἰ ν][εετα Τρία Ῥετ αι]είεπι οοη[/αΙΕ, {επρεγ Ἰαεάετεπί, 

πῖῃ. οο]]εοί]οιῖ5 ταίϊοπε Πια]ογεπι τή αἴεπι α[Πεγγοπί, 4 παπα 

Πε ἁαπιπαπα 1]]αά αιιοᾶά πποίαπα αἆ ἹΠπίογίοτα οοπ[εφα (αγ. 

Ίεο [οἶαπα ἵπ οεΓεμτο 1Ρ[Ο αοθιναίΙ Ῥτανί ἨΠπιοτες ἰα]ία 

Ἱπνεμαπί [γπιρίοπιαία, [εὰ εἰίαπι 1Π Ἱρίο οΓ6 νεπἰτιοι]1, 

Ὀπάε πιαρῖς εἰῖαπι ρεγ [οπππαπι εχ]α]αίίοπες Πιαπί 1ρῇς 

1ἨςΟςἱ16 ΠΙαΠΕΠΙΙΡΗδ: Παπ οΟΕΙΙΟΠ6ες [ΟΠΙΠΟΒ μ{]]ες α[Πεγιιηξ, 

ΙΣΧΥ. 

1η [εζτίδις [ρίτίεμς ἰίάεπς ππαίωπα, εοπρµ[[οπεπα είπα 

Ροτιειιάϊε. 

Θρ]γΙίαπι Ἠ]ο αἩ Πρ[ο ἀῑοῖ ααοεπιαάπιοάαπι οί 1Π Ρτο- 

Σπο[ῖςο τε[ρΙχαΠοπεπα, εκαιάϊεπάωπα ε[; ααἵ ααπππι Π]Ι-- 

ἀαί, Ίοο ε[ι ἵπ [μῇ πιεάῖο Π[αίασ εἲ ΠΠίογγΙπιραξΙγ, οοπ-- 

νυ]Ποπεπι βσηϊ[σαί. Ἐίεπῖπι Ἠοο Πί πια[οπ]1 {]ογασθία 
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Εά. ΘΠατι, ΤΧ. [178. 179.] ο τΕά. Βα[,. Ρ. (50... 
μυῶν καὶ νεύρων δη. σπασμωδῶς διακειµένων. αὐξηθείσης 

οὖν τῆς διωθέδεως, ἐπιλαβούσης τὲ πλείονα μόρια σαφὴς 

σπασμὸς καταλήψεται τὸν ἄνθρωπον. οὔσης δὲ διπλῆς τῆς 

καιὰ τὴν ἀναπνοὴν κινήσεως ἡ μὲν έἔσω φορὰ τοῦ πνεύ- 

µατος εἰσπνοὴ προδαγορείεται, ἡ ὃ᾽ ἔξω τὴν ἐναντίαν εἴ- 

ληφε προσηγορίαν ἐκπνοὴ κληθεῖσα. προσκόπτει δὲ τὸ πνεῦ- 
µα ποτὲ μὲν ἡμῶν εἰσπνεύντων, ὥσπερ ὅταν εἴπῃ διπλῆ ἔσω 

ἐπανάκλήησις, οἷον ἐπίπνευσις, ποτὲ δὲ ἐκπνεύντων, ὡς ὅταν 

εἴπη καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν τῇ ἔξω φορᾷ. ἓν τούτοις 

μὲν οὖν ἑκατέρου τοῦ μέρους τῆο ἀναπνοῆς ἐμνημόνευσε 
µόνον, κατὰ δὲ τὸν νῦν προκείµενον ἀφορισμὸν ὑπὲρ ὅλης 
αὐτῆς ἀποφαινόμενος ἔφη τὸ πνεῦμα προσκόπτον, εἴτε 

καιὰ τὴν ἔσω φορὰν εἴτε κατὰ τὴν ἔξω, εἴτξ κατ ἀμφοτέ- 
ρας πάσχει τὸ τοιοῦτον. 

Σ9'. 
[179] “Οκόσοισιν οὖρα παχέα, Ὀρομβώδεα, ὀλίγα, οὖκ 

ἀπυρέτοισι, πλῆθος ἐπελθὸν ἐκ τουτέων λεπτὸν ὠφελέει, 

ππονεπ μας, 4ο πηοτνῖς Ίαπι οοπνι][ίοηο αΠεοί6, Ύπα [απθ 

αμοία α[[θοίίοπο εἵ Ρ]ητες Ρατίες οοοαραηίθ, Ίππι αρετία 

οοινι]Πο Ποπιῖποπι Ῥτε]οπάεί, Όμπιπι νετο ρειπίπας Πἱ 

γε[ρ]γαἴ1οη15 πιοίι5, αίαΥ Ύπο [ρίγα Ππίτο {ετίας, Ἱπ[ρ- 

γαί]ο ἀῑοιίασ» αἰίεγ απο οταν Γεγίας, οοπίγατίαπι αρρε]]α- 

ἴοποπι Γοτίαςδ, εχ/ρ]γαϊϊο πιαπουιραίατ. ἨάΙ αιίεπι 

Γρίγίίας αο Ππιετοϊά[ίατ πορῖς Ππίεγά πα Πη[ρίταπριας, αξ 

απ μη 1ρ[ε ἀῑχιι: ἀμρίεα ἴπιγο γευοεατίο, νε]αίῖ Γαρεγίη-- 

Γρίγαίίο πίετάαπι εχ[ρίγαπίῖρας, τί «παπι Φῑχιι: εἰ /ριγϊ- 

εως Πί[ως, 4 άπη [ογας εΠενίαν, Ἰπ 19 Ιδίίας αγία 

Ραγιῖς τε[ρἰγαι]οπῖ ἰαπίαπα Ποπ, ΔΙ Ιπ Ρτοροβίο 

αρ]οτιπιο ἆε ἰοία 1ρία ΡΓΟΠΙΠΟΙαΗ, Ιπαῖῖ: /ρίγίεις ο[/επ-- 

ἀεπε, [ινο ΙΠΙχο {0Γ4996, {νε παίτοφαθ Γεταίας, 1ά αοοϊά1ε, 

ΙΧΙΧ. 

Οωΐδως [εῦτε ποπ υαομῖς μγίπας εγα[]αε, ῥβγιππο[αε ας 

Ῥαμοαε [μπε μδὶ εορία εν Πίς [μεε[ε, εεπαὶς Ῥτοςεβ ; 
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μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα έρχεται οἷσιν ἐξ αἀρχῆς διὰ "τα- 
χέων ὑπόστασιν ἔχει. 

Οὐχ ἁπλῶς εἴρῆκεν οὖρα παχέα, ἀλλὰ προσέθηκε καὶ 

Θρομβώδεα, δυοῖν Όατέρον ἐνδεικνύμένος, Πτοι τοῦ πάχους 

τὸ ποσὸν ἢ τὸ τῆς ὑποσιάσεως ανώμαλὀν τε καὶ διεσπασµέ- 

φον, ὡς καὶ καιὰ περιγραφἠν τινα φαἰνεσθαι πολλὰς συστά- 

σεις αὐτῶν ὥσπερ Ὀρύμβους. ἔνιοι μὲν οὖν οὐ Ὀρομβώδεα 

γράφουσιν, αλλὰ βορβορώδεα, καθάπερ καὶ ὁ Λουμισιανὸς 

καὶ ὁ 4ιονύσιος, εἰ μὲν καὶ δυσωδίαν τινὰ συνενδεικνύμενου 
διὼ τῆς λέξεως, πλέον τυ τῶν ἄλλων δηλοῦντεο. εἰ ὃ᾽ ὡς 

τοῦ πάχους τὸ ποσὸν, οὐδὲν περιτιότιρον ἐν τῷδε διδά- 

σκοντε. ὅ γὲ μὴν σύμπας λόγος τοῦ “Ιπποκράτους οὗ 

φαίνειαι πὲρὶ δυσωδών οὕρων γιγιόµμενος, αλλὼ µόνων ὁλί- 

γων τὲ καὶ παχέων, ὡς ἐκ τῆς ἀντιθέσέως ἔσται δῆλον. 

πληθος γὰρ, φησὶν, ἐλθὸν ἐκ τούτων λεπιὸν ὠφέλέει, ὥστε 

εἰ καὶ µόνον ἐγέγραπτο τοῦτο, ὅσοις οὖρα παχέα ὀλίγα, 

μηδὲν ἂν λείπειν τῷ λύγῳ. ᾖήίγνεται μὲν οὖν καὶ χωρὶς 

εα[ες αμίετα Πῖς ππακίπιε Ῥγοάειπε, ομίδις αὖ ἱπιίο αιέ 

φμαπι ΡΤΙΠΙΗΠΑ /Γεά πα επ ἔεήη [ο ει πέιγ. 

Νου Ππιρ]ςῖίετ αγίπας οτα[[ᾳ ργοηποϊαν]{, Γεὰ δίῖαπι 

σταπιο[ας αἀάΙάΙΕ, ἀποταπι αίεγάαπι Ἱπάίσαας, αιῖ οτα[Π{ιι-- 

ἀῑπῖς απαπ[ίαίεπι αιί ΓεάιπιεπίΙ ἸπαεηιαΓαίεπι ἆσο ἀῑνα]- 

Ποπεπι, Πία αἱ Γεοππάμπι (παπάααι εἰἶαπι οἰγοιπι[ογ]ρίίο- 

ηεπι πηυ]ίαε 1ρ[αγαπη ορΏογείΙοηε» {αππαια ϱταπηῖ αρρα- 

γεαμί,. ΤΠίαφαε ποππυ), αἱ Ναπηβαπις εἰ ΕΙΟΠΥΠΗΡ, πο 

βτυπιο[ας, [εὰ οοεπο[ας [οτραπί: απαὶ {ΠΠ ρε 14 νεγριπα 

Ππιι]. Γοείοτεπι απεπάαπι Ἰπάϊοθπί, αιιάἀαπι απιρἰίᾳς ᾳ1απι 

α)Ιῖ Ππίετρτείες εκρ]ἰοαηῖί: Π γετο ογα[Πιιάἶηῖς αορίαπη, 

η ηΙ αφ παπα οιιοά ὨηοἨ αλ Ίου 1ρίο ἀοσεπί, Επίπι- 

νετο ἰοία ΗΙ{ρροογα!16 οΓαΙΙΟ ηοη ἆθ ῥτανε ο]επίῖραδ αΓίΠ16 

ε[ἴε νἰἀείας, [εὰ ἆε [οἱΙς Ρραιιεῖδ ας ετα[ῇδ, αἱ οκ απ[ϊ-- 

{μπεί Γεια ορροβοπε Βεί πιαπ][ε[ίμα, ὉὈΡρί οκ 9 εορῖα 

Γαοσε[ί Τεπαίς, Ίαναί. ΘὉιαγο {ἱ Ίου [οἰαπι [εγ]ρογείγ: 

αωΐρης πγίπας οταίαε, Ῥαμσας, πμ] ονα]οπΙ ἀεε[εί, 
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πυρετοῦ τισιν οὖρα τοιαῦτα, τῆς φύσεως ἐκκαθαιρούσης 

διὼ νεφρών τὰ τοῦ παντὸς σώματος περιττώματα. ᾖή/ίγνε- 
ταυ δὲ καὶ μετὰ πυρετῶν, ἐφ ὧν ἴσως ἄν τις ὑπονοήσειδ 

τὴν εἰς τοὐναντίον αὐτῶν μετάπτωσιν οὐκ εἶναυ χρηστὴν, 

ἐπειδὴ τοὐπίπαν ἐν τοῖς πυρετοῖς ἐκ λεπτῶν κατ αρχὰς 

τῶν οὔρων ἡ µετάπτωσις εἰς τὸ παχύτερον γίγνεταιυ πρὸς 
τὴν λύσιν ἰούσης τῆς νύσου, καὶ διὰ τοῦτό µου δοκεῖ µάλι- 

στα καὶ ὃ αἀφορισμὸς οὗτος αὐτῷ γεγράφθαε, διδάσκοντο 

τὸ σπάνιον τοῦ πράγματος. ἔστιν ὅτε γὰρ του κατὰ τὴν 
ἀργὴν τοῦ νοσήµατος ἢ οὐ μετὰ πολύ γε τῆς αρχῆς, οἴρα 

γιγνόµενα παχέα διὰ τὸ βάθος ὑπόστασιν ἔχει τούτοις 

οὖν τοῖς οὔροις οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν σημεῖον ᾖᾗ ὑπόστασις, 
ὥσπερ τοῖς ἄλλοις, ὁπόσα λεπτὼ κατ αρχᾶς ὄντα τῷ λόγω 
τῆς πέψεως ὕὅλου τοῦ νοσήµατος ὑπόστασιν λαμβάνει. τῷ 

πλήθευ ὃ᾽ εἰκότως ἐστεὶν ὀλίγα τὰ παχέα τῶν οὔρων, ὡς 

ἂν µόγις διεξερχόµενα τῶν νεφρών. ὁπόταν οὖν ἅμα μὲν 
ἐκκενωθῇ τὸ πλέον τῆς τοιαύτης κακοχυµίας, ἅμα δὲ καὶ 

Ἐπππί απίεπι ααἱραςάαπι {εργο Υαοιῖς ἴα]ες αγῖπας, Παίυγα 

Ῥει γεπες ἰοίῖμ9 οοτρογῖς [αρεγνασαπεα εχριτραπίε; Εππε 

εἰῖαπι ουσ Γευνῖρας, ἵπ απῖρας απερίαια Γογία[ις Γα[ρίοε-- 

ἴωτ ο]αςηιοάί απΙπαγαπα 1π οοπίγατίαπα [ασείαπι Ἱταπδπιαία- 

ΏΟΠΕΠΙ ΠΟΠ ε[ε Ῥοπα. Οιπαποφαϊάεια πιαχίπιαπι Ῥαχ-- 

ἴοπι ἵπ Περγίρας εκ αγ]ηῖ αὖ ΠπΙϊο ἴαοπιῖρας Πί ἵπ ονα[- 

ῄογες οοπνετ/[ο, ΠΙΟΙΡΟ Ίαπι αἆ [οἱαίίοπειῃ {εηάεπίε. ΔΑί- 

αιῖ Ρνορίογεα πι] Ίο αρΠογ][πιας αὐ ϱο [ορια ε[ε 
πακίπ]α ν]άείιχγ, αποά τατο αοοῖαἰί εἀοοεπίε, Οοπίπρῖς 

ομῖπη Ππίετά πα απ ρου πιοτβί πα απί Ποῃ πιπ]ίο ῬΡοβ 

Ρηἰποϊρίαπω Ἠτίπας οτα[η τεδζ]ῖαν ῥτορίος πιαϊεγίαο ργαν]- 

ἰαίειι ΓεάΙππεηίπη Ἠάμεγθ, Ἠίς Ισίίατ 1π υγ]πϊς [οϊπωε-- 

ἵππι Ῥοπαπ. Πσηαπι ποπ ο, οπεπιαάπιοάαπι Ἰπ οεἰεγῖ8 

486 4Η 1Π1 Ρ ΠπΙίο {επιιος οχ][αΠί, ἰοιἶμς πιοτρί οὐς[Ιο-- 

ηὶς ταϊίοπο [αουιπιεπίμα  οομ[εφπαπίαν. . Ῥουπο πιεπίο 

οτα[ἴαε αγίπας τη] 1 απο Ῥαϊισαο Γαπῖ, πξ 4πάε ΥὶΧ τεῃθδ 

Ρογιισοπί, Ῥοβηπαπι ἀρίατ Επ] παπι πια]ος ε]αδπιοςί 

οβοοε]ιγπιῖας Ρατ ναομαία Γμαχῖῖ, ἔαπα Ππια]. τεπάπαπα ροἩ- 
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Εά. Οµατι,. ΙΧ. [179. 10.1 ΓΕ. Βα[, Υ. (980. 991.) 

πὲφθῇ τὸ κατάλοιπον, ἐκκρίνεται τήηγικαῦδια λἐπτύτερα πολὺ 

τῶν πρόσθεν, ἄμει- [1860] νον γὰρ οὕτως εἰπεῖν, οὐκ ἀπο- 
λύτως ὡς Ιπποκράτης εἶπε λεπτα. τὰ γὰρ κατὼ φύσιν 
οὐχ ἁπλῶς ἐστι λέπτὰ, κπαῶαπερ ουδὲ παχέα, µέσα ὃ᾽ ἑκα- 

πέρας τῆς ὑπερβολης καὶ σύμμετρα ὄντα, παχύτέρα μέν 

ἐστι καὶ λέγεται τῶν ὑδατωδῶν, λεπτότερα δὲ τῶν ο κάφ» 

δών. πολλὼ ὃ᾽ εἰκύτως ἐκκρίνέταυ δια τὸ πρύσθεν ἐπέχε- 

σύαι, καν ὃν χρόνον µόγις διεξήει τὰ παχέα. 

ο. 

(281). “Οκόσοισι «δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὖρα ἀνατεταραγμένα 

"οἷον ὑποξυγίου, πουτέοισι κεφαλαλγίαυ ἢ πάρεισιν ἢὴ παρέ- 

σονταυ. 

Τυῦτον ἔνιου τὸν ἀφορισμὸν τῷ πρὸ αὐτοῦ συγάπτοι-- 

σιν ὡς µέρος ἐκείνου γράφοντες οὕτως" οἷσιν ὃ᾽ ἀνατετα- 

θαγμένα τὰ οὖρα, τούτοισι κἐεφαλαλγίαι, καὶ βούλονται τὲ- 

νὲς μὲν τὸ ἀνατεταραγμένα τὰ ἐναντία δηλοῦν τοῖς προευ- 

οοσίαπι ενα([ετῖῖ, {ππο. πιπ]ίο Ργίογ] μι ΓΕΠΙΙΟΙΕ6 ΘΧΟΕΥ- 

πωπίαν, Εταεβ{εγ]ί ΠαΠΙΠΙε [Πο αρρε]]ατθ Ποπ ἴεηιες αὐ- 

[ο]αίε, απεπιαάπιοάαπαι ἀῑχίί Ηιρροογαίε». ΊἈΝαπι Ύ4παθ [ε- 

ουπάμπω παίμταπα [απ ΠΟΠ αΡ[ο]αίε {επιες εκ][απε, αἲ 

πεφμε οτα[αε, [εά Ιπίετ πίτάπιηπε εκοε[Γαπι πιεᾶῖαα εἲ 

εοπιπιοεγαίαε [απί; εἰ αηιο[ῖς αμἶάεπι οτα[πογος [απί αἲ- 

απο ἀἰομπίμχ, ΤΕΠΜΙΟΓΕΡ Ὑετο ΡτΙπιοίδ. Μι]ίαρ αὐἴθιῃ 

ταΙΊοπε εχοεγπιηίΣ, απ]α Ργ]η5 τείεηίαε {πεγε, απο {θπι- 

Ῥοτε ΡταοῬ οτα[Πί1ε νὶκ ρετεο]αβραπίΠγ. 

ΙΓ. ΧΧ. 

θωΐδις μετ Πεῦγει μγίπαε ρεγιμγδαίαε (μπε, φιια[ες ]μππειι- 

εοτµπα» τὶδ εαρἰεῖς ἀοίογες αἆ [μπε αμῖ αεγιε. 

Ἠππο ΑΡΠΟΥΙΓΠΙΠΠΙ ΠΟΠΠΗΙΗΙ Γαρεγίοςί ἵαπαπαπα ε]ας 

Ρατίεπι οοηπεοιαηί Πα [ογΙρεηπίες: Ομίδις νεγο ιίπαςε ἐιγ-- 

ῥαΐαε [ωπὲ, ἡϊΐ[εε Τεσεπῖίες εαρὶεἰς ἄοΐογει. Δο νοἱαπί αιιῖ- 2 Ρ 

ἆαπι νοσεπι ἰμγθαίαε Ῥταεᾶϊσοι] ἰεπηίρις οοΠίΓαΓἰΗ5δ Ὠχο- Ρ Ρ 
ΦΑΙΕΝΙ5 Το]Ί, ΧΝΙΙ, ΡΑΤς 11, Ρ Ρϱ 
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Ῥά. Οµαχε, ΙΧ. [10.1 Εά. Βαῇ, Υ. (081) 
ρήμένοις τοῖς λεπιοῖς, τινὲς δὲ παχέσι καὶ θρομβώδεσι, τι- - 
νὲς ὃ᾽ αὐτὰ τὼ ἀνατεταραγμένα ἐξηγοῦνταυ. ψεῦδός γε μὴν 

ἐστι τὸ τὰ λεπτὼ τῶν οὕρων εἶναι κεφαλαλγικά. Φφαίΐνονταυ 

γὰρ αἱ κεφαλαλγίαυ ποτὲ μὲν προηγούµεναι, ποτὲ δὲ συν- 

οὔσαι τοῖς ἀνατεταραγμένοις οὔροις. ὁποῖα ὃδ᾽ ἐσιὶ ταῦτα 

σαφώς ἐδήλωσεν εἰπὼν, οἷον ὑποξυγίου καὶ γίγνεται τοιαῦτα 

παχείας τὲ καὶ πυκνῆς ὕλης ὑπὸ Θερμοῦ κατεργαξομένης. 

αὗται γὰρ μάλιστα καὶ πρὸ τῆς έξω Θερμασίας φαίνονται 

πνευματούμεναι, καθαπερ ἄσφαλτος καὶ πίσσα καὶ ῥητίνη. 

τινὰ μὲν οὖν τὼν τοιούτων οὕρων ἐπὶ πλεῖστον ανατὲτα- 
θαγμένα μένει, τινὼ ὃ' ὑπόστασιν ἴσχει παχεῖαν διὰ ταχέων 
καὶ δηλοῖ βραδέως λυθήσεσθαι τὸ νύσηµα. τὰ ὃ᾽ ἕτερα τὰ 

μὴ καθισιάµένα σὺν μὲν ἴσχυρᾳ τῇ δυνάμει μηκυνέσθαυ 

τὸ νόσημα δηλοῖ, σὺν ἀσθενεῖ δὲ τεθνήξεσθαι τὸν κάμνοντα. 

ταῦτα μὲν οὖν κατὼ τὸ παρέργον εἴρηιαί µοι, διότι χρή- 

σιµά ἐστιν ἃ ὃ) εἰς αὐτὸν τὸν αφορισμὸν ἔτι χρὴ εἰπεῖν 
ἐστὶ τοιαῦτα. τοῖς ἀνατἐιαραγμέιοις οὔροις ἐξ ἀνάγκης 

'ἄετο; ααϊᾶαπι γογο ογα[ῃς δἱ σγαπιοῇς; απἰάατα εἰῖαπι 1ρ[ας 

Ρετιυτραίας, ἵεπιαες οχρ]οαμῖ. Αἰηιί ἵεηαες πγίπας ἀο]ο- 

τὶς οαρί[15 απάΐοες είΤε {αἱ/απα εΠ, Τπίεγάμπι επῖπι σαρῖἰ]5 

ἀο]ογεθ Ῥγαεοεάετο νἰάεπίατ, Ιπίεχάαπι βπια] ου ρεί- 

μαχραί15 υγ]ηῖς αε[ῖο, ΎΟπα]ες αὐίοπῃ αο Επί Ἰἱς νετρῖς 

πηδηΙ{ε[ίο ἀεο]ανανῖί: φια]ες Πιππεπίογιωπι. Γαἱ6δ νετο Παπέ 

σα1οτο πιαίεγίαπι οταβαπι 4ο ἀεπίαπι αριίαπίο αο νεγ[αηίθ, 

ἨΠαο [Πααϊάσπι Πιαίογίαο πΠαχίπιθ αὐ οχίειπο εἰῖαπι οά]ογθν 

βοιΙῖ ῬΙίαπΊ6Ἡ, ρὶς οἱ τεβμα: Παἰα]οπίαπα Γρῖγίαπα οοΠοἶ- 

Ῥετε 4ο εἆογαο ν]άεπίαμν, ΊἈοππ]]αο Ιβίέαν Εγίπαθ ρετία)- 

Ῥαϊΐαο απο παθηεηί, ποηπα]]αςο οἷίο Γεἀιπιθηίαπι οτα[- 

{απι οοπ{εφιι Πα αο ἰαγάαπι ππονΡΙ Γοἱαβίοπεια {οχυε Πρη]- 

Ποαπί. Όιαε οεἰετὰο Ἠοπ γεβἀεπί νιΙτίρας οοπ[απρις, 

Ίοηριαπι {ογε ΠΙΟΤΡΙΠΑ,, Ρτοβγα!Ιδ Υεγο αεσγιπα ΠΠ ΕάΓ 1 

Ρταεπιηοϊαηί, Ἠαεο οΡίίεχ αιποᾶᾷ υ{1]]α [πί α πορῖς εχρι]- 

σαἰα [ιπί, Όπαο νογο αἆ 1ρ[απι αρλοτίπ πι εχρ]Ιοβη ἁἴἴΠὰ 

εἰπα]παπα ἀἰσεάα χε[απε, Γαπί Πα)]αδησᾶᾶ: αγιπὶς ψεΓμγ-- 

ῥαιὶς εαρἰε ἀοίογες πεοε[]ατίο αά[ιωπὲ αμε αἀεγωπῖ; ί 
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Εάι ματι, ΤΝ. [180. 184.] Ἐά. ΡΒα8, γ. 581.) 
αἱ κεφαλαλγίαυ, καθως προεῖπεν ὁ πποκράτης, ἢ σύνεισιν 

ἢ ἔσονται, ἐπειδὴ τὸ φυσῶδες πνεῦμα μετὰ τῆς Θερμασίας 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἑτοίμως αναφέρεται, οὐ μὴν εἴ τις ἔκεφα- 

λάλγησὲεν ἡ) κἐφαλαλγεῖ, τούτῳ πάντως τοιαῖτα τὰ οὖρώ ἐστι, 
γέγνονιαι γὰρ αἳ μάμια καὶ δια θερμότητα µόνην, 
ἐνίοτὲ δὲ καὶ διὰ τὴν ἕξανῦνν ολη ἤτου 7ὲ ἐν τῇ κἐφαλῇ 

περιεχομένην ἢ ἐν τῇ 7αστφὶ καὶ διὰ πλήθος ὑγρών κατει- 
λὴφὸς τὴν κἐφαλὴν καὶ ὃν έμφρα- [181 1] Σίν τινα τοπικὴν 
ἢ) πνεύματος φυσώδους ἐν αὐτῷ τῷ µορίῷ τὴν ένεσιν ἔχον- 
τὸς, ὧν οὐδεμία τοιοῦεον οὔρον ἐπιφέρει ἐξ ἀνάγκης. 

οα. 
Ὁκόύσοισιν ἑβδομαῖα κρίνεται, τουτέοισιν ἐπινέφελον τὸ οὗ- 

ϱον, τῇ τἐτάρτη ἐρυθρὸν καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον. 

μρσπερ ἐν ἄλλοις πολλοῖς ἐπεδείξαντο τῆς πποκρά- 

τους τέχνης ἑαυτοὺς ἄμαθεῖς ὄντας οἳ πλεῖστοι τῶν έξηγη- 
’ ᾽ Γη 3 -” ’; . 

σαμένων το βιβλίον, οὕτω καν τῳδὲ. νοµίξουσι γὰρ προσ- 

Ῥχοπποίαί Ηϊρροογαίες, αποπῖαπι Παἰπ]οπίας Γρίγία8 ππα 

ουπα οα]οτο Ῥγοπιρίθ. 1Π οαριί αἰίο]μίαν.  Νοπ ἴαπενπ {Π 

ευ] οαριί ἁἆο]αί απ ἆο]εί, ἸἨπίο ΟΠΙΠΙΠΟ ἰαιεν π{ίηαρ 

[απῖ..  Οερμα]α]σίαο [Πᾳμίάεπι Παπί εἰἶαιη Ῥτορίει οαἱογεπα 

{οἱ πα Ππεγάιπα Ψεγο ρτορίεν Ίαναπα Ῥἱεια. μα 1η οα-- 

Ρίϊε αιί Υγεπίγίομ]ο οοπΗπείΗγ νεἰ οἨ Ἡαπιογάπα εαρΗῖ ἃς- 

βγαναπ[]ππαι οορίᾶπα νε Ίοσοα]οπι αἰαπαπα οΡ/[γασίΙοµθιη νε 

{ριπία Παϊπ]επίο εα ἹΠρία 1π Ῥατίο ΡεΠΕΤΥάΙΟΠΕΠΙ [οχ[1{ο, 

εκ ααἶρας πυ]ία ἴάῑεπι αγίπαπι πεοε[ατγίο αῇετί, 

ΓΙ. 

Ομίθις ἀἱε [ερείπιο εοπείπᾳιε ο [ος ἐς μγίπα γµὂγαπα λαῤοῖ 

αἱε ϱµατίο πμθεεµίαπα, αο ΡΤο Ταίίοπε οείεγα. 

Οπεπιαάιποά πα. 1 πηπ]15 αἱ [ο 1ρ[ος ατἰῖ Ηίρρο- 

ογαΙ16 Ἰπιρετίίος οΠοπάεταμί εοταπι ΡρἱατΙ απ Ἰπο 

αρ]οσΙ{πιογυπι ρταπι εχροαχμηΏέ, {1ο 6ἱ 11 Ίος αρΠοτ![μπο, 

5ος Ὁ 



πες ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ | 
Κά. ΟΠατῖ. ΙΧ. τει. ας Κά. Ῥαῇ, γ. (951. ) 
κεῖσθαι τῷ ἀφορισμῷ τὸ καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον, ὕσα περὶ 

ὕπνους ἢ ἐγρήγορσιν 3 ἀναπνοὴν ἡ ἀνάκλησιν ἢ διανάστα-- 

σιν, ἤ τυ τοιοῦτον ἄλλο τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ νθόμι 

µένων, ἵνα εἰ ταῦτα πάντα φαίη καλῶς γιγνόµενα, τὴν κρί- 

σιν ἔσεσθαι κατὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἐλπίζοιμεν. ἀγνοεῖν 

ὃ ἐοίκασι τὰ μέγιστα τῶν προγνωστικῶν κεφαλαίων. ἀγρυ- 

πνοῦσέ τὲ καὶ ὡς τὰ πολλὰ καὶ δυσφοροῖσι καὶ πυρέτιουσυ 

σφοδρότερον οἳ κάμνοντες, ὅσῳ περ ἂν ἐγγυτέρω τῆς κρὶ- 
6έως ἀφίκωνται. πολλοὶ ὃ᾽ αὐτῶν καὶ δυσπιοοῦσιν ἐγγυτέ- 

ρω τῆς κρίσεως. οὔκουν δεῖται τοῦτο διὰ τῶν οὔρων φανὲν 

σημεῖον ἄνευ τῶν εἰρημιένων συμπτωμάτων εἰς πιστοτέραν 

ἐλπίδα τῆς μελλούσης έσεσθαυ κρίσεως, σημεῖον ἐν οὔροις, 

αλλ ἕτερα πολλὰ συνεχέστερον αυτοῦ φαινόμενα, περὶ ὧν 

ἐοίκασιν οὐδὲν γιγνώσκειν οἳ τολμῶντες. ἐξηγεῖσθαι τὰ '/π- 

ποκράτους συγγράµµατα, πρὶν ἐκμαθεῖν ἅπασαν αὐιοῦ τὴν 
τέχνην. οὔσης γὰρ τῆς τειάρτης ἡμέθας ἐπιδήλου, καθά- 

περ αὐιὸς ἐδήλωσε, καὶ μηνυούσης ὁποία τις ἡ ἑβδύμη γε- 

Εκ][πιαπί οπῖπι Ἠαοο αΡΠΟΓΙ[πιο αἀάῑία, αο ᾖῬτο Ταῖοπε 

οείετα, Πσπιποατϊ αιιαεοή(πθ α [οπιήο5 [ρεείαπί οἱ νἱσὶ- 

Ίϊας αιί το[ρίταίΙοπεια ααπί ἀοοαρίαπι απ, [αγγεοίοπεπι 

ααἲ {4 οαπἷά αἰπᾶ ε)ακπιοςί ἵπ Ῥτορποβίσο [οπραί, πί { 

Ίαθο οπηπία τεοίε Ποιί νἰάεαπίιχ, ἀἱο Περίίπιο Γαἱγαπι 

]αά1οαίῖοηεπι Γρεσειη]δ. Οα ἴπ το ππακῖπια ΡγαεποΙίοΠΕ Πα 

οαρίία ἵβποχατε νἱἀεπίηγ, Υι]απί επίπι ΡΙΕΡΙΠΊ(ΠΕ, Ἰα- 

οἰαπίατ 4ο Υεµεπιεηῖας Γευγ]οίίαπί απορτῖ, αιπαπίο Ρργορία8 

αἆ οτἰ[[π αεοε[Πετῖυί. Ἐκ 1ρῇς αμἴεπα η 1  ]αάἱσαἰἷοιί 

Ρτοπιπηϊ ἀἰ[ῃομ]ίον Γρίγαιε,  ΜΙΠΙΠις νεγο ῥργαε[εης εκ ι]- 

ης Πσπυπι, εἰῖαπι οἶίτα 1[]αςο εοιηπιεπιογαία [Υπιρίοπιαῖα, 

αὖ οεχίίοτοπι [ατα ἸαϊσοαΙοπῖ [ρεπα εἴ οο]θοίαΙά 

Πρηϊθ αρρατεπίρας ἵπ υτ]η]ς Ἰπάϊρεί; [εὰ Γαπί πια]ία αἰία, 

ᾳµαε ΓΠεφιεπίτὰς 1 υτίπα απαπ 1βαο [ρεοίαπίαν. ΄ Όμαο 

ΙΡΠΟΤάΥΘ πϊΙ ῥτοτ[ας νιἀεπίας Ἡ απ Ηιρρουτα[ῖ Γοπρία, 

ΡΙήδᾳ παπι 1ρβας ατίεπι απ]νεγίαπι ρεγάἰάἰοεγιηξ, απάοπί 

εΧροποτο. ΊΆαπ απάπι αιατίας ἀῑε Πιτ Ιπάεακ, αωειπαί-- 

ποσα 1ρ[ο ἀοοπέ, εἰ απαἰῖ Γαἱαγις Πέ Γεριίπιι Ῥγαε- 
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Ρὰ. Οἶνατι. ΤΧ. {1584 185.] Εά. Βα[. Υ. (58 
νήσειαι, πᾶν ὅ τί περ ἂν ἐν αὐτῇ πρώτη φανῇ ... 
ἀξιόλογον πέψέως, τὴν ἐσομένην κρίσιν ἐπὶ τῆς ἑβδόμης 

δηλοῖ, ὧστ οὐ μύνον ἐρυθρά τις ἐπιφανεῖσα νεφέλη πρὀτε- 

θον ου γεγενημένη σημαίνει τὴν κρίσιν, αλλὰ καὶ ᾗ λευκι 

πολὺ μᾶλλον αυτῆς. ἔτυ δὲ μᾶλλον ἐναιώρημα λευκὸν ὁμα- 

λόν τε καὶ συνὲστηκὀς. εἰ ὃ᾽ ὀξέως πάνυ κινοῖιο τὸ νύση-- 

µα καὶ ἡᾗ τῆς χρύας μἐταβολὴ καὶ ᾗ τῆς συστάσεως, ἱκανὼ 

σημεῖα τῆς μιλλοίσης ἐἔσεσθαι κρἰσέως.. τὸ γοῦν λεπτὸν 

οὗὖρον εἰ οὐμμέιρως γένηται παχὶ καὶ τὸ λευκὸν τὴ ὠχρὸν,, 

ἐν τοιούτω νοσήµατι προδηλοῖ τὴν κρίσιν. ἑνὸς μὲν οὖν ὀνο- 

μασεὶ σημείου τοῦ κατὰ τὴν ἐρυθρᾶν γεφέλην ἐμνημόνευσεν 

ὁ “Ιπποκράτης. ἀδιο ὃ᾽ ὡς τοῦιο καὶ τἆλλα κατὰ λόγον 

ἡμᾶς ἐννοεῖν, ὅσα σημαίγὲυ µὲλλοίσας ἐσέσθαυ κρίσεις. ἐστευ 

δὲ ταῦια τὼ κατὰ τας ὑπ αὐτοῦ καλουμένας ἐπιδήλοις τὲ 

καὶ θεωρητὼς ἡμέθας ἐπιγινόμενα ὃν οὔρων ἡἢ διαχωρη- 

µάτων ἢ πτυσµάτων. αεὶ μὲν γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα δη-- 

λοῖ κρίσεις, οὐκ αἀεὶ δὲ τὰς ἀγαθας. µόνοις γὼρ [152] 
τοῖς τῆς πέψέως σημείοις ἐν ταῖς θέωρηταῖς ἡμέραις ἐπι- 

πιηο]οῖ, οααοάσµπαοθ 1Π 1ρίο Ρτίπιήπι επαία «Ισπιπα οο- 

εἰῖοηπ]5 [ἴσπαπι αρρατεῖ, {ιἱμταπι Γερίίπιο 4ῑε ]αάϊοσίίοπεπι 

Πρηϊβοαϊ. Ύετιπι εἰ αἰδα πηπ]{ο πιασί 6ΠαΘΟΓΕΠΙᾶ [ιδίί- 

ππαππεπίμπι αῬιιπα, 8ε(ιια]ε αἴηιιαο οοη/[ίαηθ. ΟὨποάῇ οε]εχ]- 

{εν απιοάμπι πιοτθας πιονεαίιν αἱ οο]οπῖ6 εἰ εοτροτίθ υτὶ- 

ηαε [ει ουπ[[εηΙίαο πιαἰαἰῖο Πί, Ἰάομεα Γαπί {αίπτας ]ά- 

ἀἰσαί1οη]5 ἤρηα. ἜΓεπιαῖθ Πάφο υτίηα { πεζΙοοτίίετ ογα[[α 

ο[Ποϊαίασ, Παᾳιο αἰνα νε] Ραϊ]ίάα Παί, 1π ἴα] Πιοτρο ]αἆ]- 

οαί]οπεπι ρταεπαποῖαί. Ὀπίας Πίαφαε βρηϊ ποπηάπα πι Ηἱρ- 

Ροεγαἰες πιεπαΙμΙί, 1άργας πΙπταπη πηπδεου]αςθ, Ὠΐσπιπι 

απίεπι εχ]βια!ί, αἱ ἰαπι Ἠοος {ππι αἰία εκ ταΙοηθ 1Πίε]- 

Ἱϊσαπιας, αΠαεοῦπαιο {πηγα ογι[ες ο[επάωπί. Ἠαεο αι- 

επι Γαηί, απαε ἀῑερις 1Ηά1οῖβιι αὖ 1ρίο νοοσα!ῖς εἰ [ρε- 

οἰαρί]ρις νε] 1 πγηῖς νεὶ ἀε]οο[οπῖρης νε [ρί15 [αρεγ- 

νεπίαμ!: Γεπιρετ επ Μ1]η5πιοςί οπιη]α ογῖ[ες ργαεπαποἰαη!, 

ἨΟΠ ΙάΠΙΕΠ {ΠεπιρεΓ Ῥοηάᾶδ. 9ο] επῖπι οοοἱ]οπίς βσηῖβ 

ἀιερας [ρεοίαβι]ῖρας αρρατεηίίραθ Ῥοπαφ οτἶ[ες {μίμτεε 



58 1ΠΜΟΚΡΑΊΟΤΣ 4ΑΦΟΡΙΣΙ{ΟΙ 

Κά. Οµατί ΤΝ. Π185.] Ἐά. Ῥαῇ. γ. (081.) 
φανεῖσιν 9μόηβαῇ προδηλοῦνταν ἈρίΦΕΗ) 1] μὲν οὖν διάνοια 

τοῦ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν λόγου τοιαύτη τίς ἐστιν, ἐμνημό- 

γευσε δὲ τῆς ἐρυθρᾶς γεφέλης, ὡς σπᾶνίου σηωείου. λευκαὶ 

μὲν γὰρ συνεχέστατα φαίνονται καὶ εἰσιν ἐναργέστερον πέ- 

έως σημεῖον, : αἱ δὲ ἐρυθραὶ σπανίως γόῤνονταν καὶ εἰ μὴ 

νῦν ὑφ /πποκράτους εἴρηντο καὶ αὗται κατὼ τὼς ἐπιδήλους 

ὁρώμεναυ μέλλουσαν ἐπαγγέλλεσθαι κρίδιΝ, ἴσως ἄν τις οὐ-- 
/ ς , » - 2”, 

δὲ προσεδύκησε τοιαύτην ὑπάρχειν αὐταῖς δύναμιν, εἴ γὲ 

γοῦν τὸ ἐρυθρὸν χρώμα σωτήριον μὲν εἶναί φησε, χρονιώ- 
; / Δ 3 -”.. ἀΔ 3 ΄. εκ .. 

τερον δε. λέγει γὰρ ἐν προγνωστικῷ ΄πυτα λεξιν Ούτως" 
», 2”, ; στ « ς / 9 ’ 

εἴ γε εἴη τὸ τὲ οὖφυν ὑπέρυῦρον καὶ ὑπύσεασις ὑπέρυθρός 

τε καὶ λείη, πολὺ Ζρονιώτέερον μὲν τοῦτο τοῦ πρώτου }ί- 
Ὑ ’ .ἡ σ αλ, -” νξται, σωτήριον δὲ κάρτα. ἀρ οὖν ἓν τετάρτη τῶν ἡμὲ- 

» ς ; ’ -” / λ Ῥιὼ ” ς { 

ρῶν ἡ τοιαύιη νεφέλη φανεῖσα δηλώσει τὴν ἐπὶ τῆς ἐρδό- 
3 ΄ / 3 ” ’ δω 3 ιν . 

μη ἐσομένην κρίσιν, ἓν ἄλλη δέ τινι τών ἐπιδήλων ου δηή-- 

λώσει σκεπτέον ἄκριβως" ὕπερ ἐστὶ παραφυλακτέον ἐπ αὐ- 
-” ” 1”, .. 3 . 3 3 3 - ” ΄ 3 

τῶν τῶν έργων. ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ αὐτῷ τῷ λόγω δυνατὸν 
ε ο { ” -” / ε 2, 

εἰς ἑκάτερον ἐπιχειρῆσαν καὶ μᾶλλόν τε ὡς οὕπω ὃήλωσει, 
ο. ’ / ΄ - 

πλὴν εἰ πάνυ σφόδρα τὸ νόσημα ταχέως κινοῖτο. κατὰ 

ἀσπιιποϊαπίαν,  Έπσο ἰα]ῖ ε[ ἰοχίτις αρμοτ] [η Γεη[ας, Δι 

1ήργας προση]ας ἵαπαπαπι Πρηὶ Ρογ/αΙ πιοπι]η]{. Ά]ρας 

κ θΗ 11 [νο α εἡ (1 [ππ1ε αρραγεπί Γαπίαε ενἰἀεπίῖογα οοσίϊοπῖς 
/ 

Πσπα. Βιργας Υ6ΓΟ τατο παπί οἳ πΙΠ πιπο Ίρ[ας ΡγοπιΠ- 

οἴα[[ει Ηἱρροσταίες ἀῑεριις Ιπάϊοῖρις [ρεείαϊας Γαἰπγαπι οχ]-- 

[η ἀεπιποίαγα, ἨΘΠΙΟ Ποτία[ῇς ἴα]επι 1ρβς νίαι Ππε[ο ογ6- 

ἀθτγαῖ, ΄ Θἰθιϊάσπι ταῦτάπα οοἱογεπι [α]αίάτεπι αι]άοια ε[[α 

Ῥτο[ετί, [εὰ ἁῑαΓάΓΠΙΟΓΕΠΙ ΠΙΟΥΡΙΙΠΙ ΡογίεΠάετθ. Ναπι π 

Ρτορπο[ίεο αἆ νεγβιιπι Ἱία [οηΡῖε: [ νεγο αγίπα [μὐγιδγα 

εἳ [εά πείνα [ωζγιθγηπι ας ἴαευε Πμετίε, Ἰαεο ρτίογε φιῖ-- 

ἄεπι ππιίιο αἰμιιιπίογεπα, [εᾷ αἀπιοάιέτα /Γαἰμέατεπι [1οπῖ[-- 

σαι. Ὀυαπ. Ιδίίας αματίο ἀῑε ἰα[ῖ οοπ[ροοία παρεου]α 

Φα πγαα ον Γορ!ῖπιο βρπϊΠοαίιτα ΠΕ, 1 α[ῑο Υθτο 110- 

απι Ἰπάϊοο ποῦ Πσπὶβοαίατα, 1 αοοπγαίε ρογρεπάεπάαπι 

ο, οποᾶ ἴπ 1ρῇ9 αγις οροτῖριις ορ[εινατί ἀερεί, Ίναπι 

αποά αἆ ταίῖοποφ αἰποί, βαπί 1π αἴναπαιπο Ρραγίεπι 4ο 

ππβρΙς ΤΠ α]ίεταπι, ᾳποᾶ ποπ ῬταεπιποϊαΡῖί, ΠΠ πιοτρης 



ΚΑΙ ΓΑ 4ἨΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟΤΣ ΥΠΟΜΝΙΜΑΤ4. Ἴσθ 
Γά. οματι, αν. [185 .] ὶ Έὰ. Ραῇ, Υ. (281. 989.) 
μὲν γὰρ τὴν τετάρεην ἡμέραν ενόμενον ἴσον τῷ πρὐσὺεν 

χθόνω τὸν ἑξῆς ἐπιλαβὸν οὐκ αδύνατόν ἐστι Αα. κοί- 

σιν. ἐπὶ δὲ τῆς ἑνδεκάτης φανὲν αὐ πάᾶνυ τί µοι δοκεῖ 

τριὼν ἡμερῶν δεήσεσθαι ιόνων, ἀλλὰ καὶ πλειόνων, ἀληθέ- 

στατον μὲν γάρ ἐσει τὸ τὴν ποιαύτην Ἰρείαν ἐπιμειρεῖν το 

ταῖς λύσεσιν. ἐθεασάμην γοῦν ἐγω σπανιάκις τὸ τοιοῦτον 

σημεῖον ἐν ἄλλαις ἡμέραις παρὰ τὴν τετάρτην. ᾧ μὲν οὖν 

ἐπὶ τῆς τεσσαρέσκαιδεκάτης ἐκρίθη, ᾧ δὲ ἐπὶ τῆς τέσσα- 

ρεσκαιδεκάτης, εἰκοσταῖος. ἐφάνη δὲ καὶ ἄλλῳ κατὰ τὴν ἑν- 

δεκάτην, ὕὅσεις ἑπτακαιδεκαταῖος ἐκρίθηι μαὶ ἄλλῳ πάλιν 

ἐπὶ τῆς: αὐτῆς ἑνδεκάτης, ὥστις εἰκοσταῖος, 

οβ.. 

(3552) Ολόσοισιν οὖρα διαφανέα, λευκὰ, πονηρά" μάλι- 
σια ὃ᾽ ἐν τοῖς φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνέτας, 

ἔ /11ὴ νά ”- 3”, 3” ’ 3 ΄ 5 3 .. 

1α τοιαυτα τῶν οὐρων απεψίας ἑσχατης εστὶ σήµείαν 

διὸ καὶ χρονίζει τὰ νοσήματα, τινὼ ὃ αὐτῶν ὅταν γε φῷάση 

οε]οεγίίετ αἀπιοάμπα πιογεαίαν,. ΎἈΝαπι Π αποἆ απατίο ἀῑε 

ἀε[ισπαίαπα, ἴαπίπππάεπι {επηροσίθ, Ἠου εβ; ἔγες ἴπ[ιρεγ αςε- 

εἰρίαξ, Ροϊίε[ῖ Γπίπχαπι οτἶμπ Ρτοάετε; υΠάεοΙπιο νετο, { 

αΡραγεαί, ποῦ ἴπίριδ [οἱαπι ἀῑευας, [εά εἴαπι ρ]ατί ρα 1η-- 

ἀῑσειο [αορε νυἰάείαχ. Ὑετπιπιαπι πᾳαἰάεπα ε{ἰ, ἴαιεπι ἀῑε- 

γαπι ἹπαΙσεπ[ῖαπα αηαῖά [αῇγασατϊ [οἰαΙοπίρας, Ερο οετίο 

τατο ε]αδιποάί Πρηαπα αῖς ἆιεραδ [ρεείανί αᾳµαπι ᾳπατίο, 

ΟΙ Ιρίίας Γερίῖπιο αρρατιαετῖηῖ, 15 αιατίο ἀεοῖπιο Γηΐ Ία- 

ἀῑσβίις, οπΙ ΝΕΓΟ αματίο ἀεοῖπιο, 15 νυΙοε[ίπο, Αρρατηαϊί 

εἰ ου]άαπι αεί πἀεοίπιο, απὶ ἀεοῖπιο Γερίίπιο ]αά[σαίις 

εἴι, Οπίάαπι τασί[απα αἰ[ετῖ εοάεπι πράεοίπιο αρρατηῖέ, αχ 

π]οεβπιο ἆῑε Γη ]ά]σαίαβ. 

ΤΧΧΙ. 

Οιῖόμς µγίπαε ρε]ἱμείάαε, αἶδαε, ππαἶαε» ππαπῖπιε ΨεΓΟ ἵπ 

ρ]γεπιτεῖς αρραγεῃὲ. 

Ταἱες μγίπαε εχίγεπι8ε ογιά]ία(1 Πρια Γαπέ, 4άατε εἰ 

πιοχρος ἀἰπίαγπος Πρηϊβοαπί, Ὠιαεάαπι νετο εκ 1ρῇ9 ἆε- 



πθο 1Η1ΟΚΡ4ΠΓΟΤΣΣ ΑΦΟΡΙΣΊΙΟΙ 

Ε. Οἶωσίν ΙΧ [182.143] Εά. Βα[. Ύ. (982.) 
προκαταλισαντα τὴν δύναμιν, ὀλέθρια γέγνεται, καθάπερ ἐν 

ταῖς φρενίιισιν. οὐδένα γοῦν οἶδα σωθέντα νρ ᾧ 

τοιοῦτον οὖρον ὤφθη. µβέλτιον γὰρ ὥσπερ ὅλον τὸ νόσημα 

χολώδες, οὕτω καὶ [185 ] ιὰ οὖρα φαίνεσθαι χολώδη. τὰ 

ὃ᾽ ὑδατώδεα τῶν οὕρων, τοιαῦτα γάρ ἐστι τὰ διαφανέα, 
λευκα, παμπόλλην τὲ τὴν ἀπεψίαν δηλοῖ καὶ πρυσέτι τῆς 

ξανθῆς χολῆς ἅπασαν τὴν ὁρμὴν ἄνω }εγονέναι πρὸς τὴν 
κἐφαλήν. διαφανῆ μὲν γὰρ γέγνεταέ τισιν οὖρα, χωρὶς τοῦ 
λευκα, Λεπτὼ μὲν ὄντα τῇ συστάσει, χολώδη δὲ τῇ χρόᾳ. 
τὼ δὲ διαφανῆ τὲ ἅμα καὶ λευκὰ τελέως ἐσιὶν ὑδατωδη. εἰ 

μὲν οὖν ἁπλῶς εἴη γεγραμµένον, μάλιστα δὲ τοῖς φρένιτι- 
κοῖσιν, εἴρηται σαφῶς ὁ νοῦς τοῦ λόγου. προσκειμένου δ᾽ 

ἐπὶ τῇ τελευτῇ ιοῦ ἐπιφαίνεται, παθάπερ ἐν ἄλλοιο πρύσ- 

κέιται τῶν αντιγράφων, τὸ δηλούμενον ἔσται τοιοῦτον. τὰ 
ὑδατώδη τών οὔρων ἐστὶ πονηρὰ, μάλιστα ἐπιφαίνεται 

τοιαῦτα τοῖς ὀλεθρίως ἔχουσι φρενιτικοῖς. οὐ γαρ δῆ πᾶσέ 
γε ὧς τινες ἤκουσαν τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, οὐδὲν 

ἐπιστάμενου τῶν κατὼ τοὺς αρθῥώστους ἐπιφαινομένων. ἓν 

Ίεοίῖδ ρν]αδ ρε πποτρπι οἱ ργοβνα[ἶ νίτίρας Γαπί Ρεγηῖ- 

οἰο[αε, αἱ 1π Ρ]τεπ]άἀς,. Δια Πααίάεπι νἰαΙ, ἵπ αιὸ 

ἰα[1 αρρατι[εί αγίπα, ρ]ηγετίοιίπι [αἰναπα ενα[[[ε, Με- 

τας αμῖπι εβ, οααεπιαάπιοάιια ἰοίαδ Πποτρις ΡἱΠο[αςθ ει, 

[ιο εἰ εγίηαθ ΕΙο[α 4ΡΡάΓΟΙΕ.  Δπο[αε νεχο υγἶμας, 

ε]ιδπιοςί παππααε [απί ρε[]ποίάαε αἱρας, ππαχίπιαπι ογις]-- 

ἰαΐίεπι Πρπ]βοαυ! εἳ ρταείεγεα Ιοἰμπι Παναο Ρί5 Ἱπιρεϊίάπι 

[ανα 1 οαραί Γαοίαπα ε[Πε ἀεπιποῖαηί. ΟμωΙραδάαπι εΠΤηα 

υγίπας Γαηί ρετ[ρίοιαθ, ΠοΠ εἰῖαιι αἶραο, οοιπραδθ «πἱ- 

ἀεια {6ΗΙΙΕ9, οοἱογο νεγο Ἠ]οίας, Όιαο νετο Ππιριάαο 

[πια] εἰ αἶρας εκἰβῃαπε, Ργον[ας αηπο[αε [απί,  δί Ιδιας 

Ππιρ]1οῖίεν [οπἱρίαπα Πί πιαχίπηο νετο 1π Ρ]γοη]]οῖδ πιαίας, 

ππαΠ][ε[ία ε[ὶ αρ]ιοτί[ιηῖ [επίσιίία, δί νετο εἲ 1 αλῖ5 Ἰα- 

Ῥείαν εκεπιρ]ατίριιθ αἆ πει ογαἰ]οπῖδ αθ]οίαίας ναγριιπα 

αμγατεπὲ, [εη[ας επί ἴα]ΐ: αφμο[αο μγίπαε ππαίαε [ωπῖ, 

πιακἰπιε ΡεΥΟ ἰαίες αμραγεπὲ ἵπ ριΓεπϊεῖς ομὶ ρεΓπίεῖοε 

/ε Ἰαθεπι. Ίοφαθ ο ἶμα 1 οιηΠΙΡΙ5, ϱαθπιαάπιούπα ποή- 

η] Ἰη]ας Πρ Ππίοτργείες ἱπίε]]οχετιηέ, 1ᾳπατί ΡΤΟΓΕΙΙ6 



ΚάΙΓ Γά/{ΗΙΝΟΣ ΕΙΣ αγτοῦ”Σ ΣΙΠΙΟΙΜΙΝΗΛΙΑΤΙΑ, 706ἱ 

Εὰ. Οπατί, ΙΧ. [185. ] Εά. Βα[, Υ. (385. ) 
τισι δὲ τῶν ἀντιγράφων οὕτω γέγραπται τὸ τέλος τοῦ νά 
ρισμοῦ, μάλιστα ὃ᾽ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεταυ τὰ 

τοιαῦτα, καὶ ἐστιν ἡ αὐιλ διάνοια τῇ κατὰ τὴν πρυξιρηµέ- 
γην δευτέραν 7ραφῇ. 

΄ 

ο}. 
« ’ ε [ή , , 3 ΄ 

Οκέσοισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορύξοντα, ὀσφύος 

αλγήματος ἐπιγενομένου, τουτέοισιν αἳ κοιλίαι καθυγραί-- 
4 Ν - κς ” 3! ”, 4 

νονται, ἣν μὴ φῦσαν καταρῥαγώσιν Ἠἢ οὕρου. πλῆθος 
΄ - Δ -- 

ἐπέλθη. ἐν πυρετοίου τὰ ταῦτα. 

“Υποχονδρίων μετεώρων ὕπερ ἐστὶν ἐν ὄ δ ποχονὸρ ( ϱ ϱ ν ὄγκῳ μµείζονυ 

κατὼ πολλας αἰτίας γιγνοµένων, ἐστι µία καὶ ἡ διὰ πνεῦμα 
- ς Π - - Ἶ ; ” .. ” 

φυσῶδες, ὑπὲρ ης νυν διαλέγεται, δετεῶς αὐτῆς γιγνοµένης, 

ἐνίοτε μὲν ἐπὶ διαθέσει τινὶ δυσλύτῳ τῶν κατῷ τὴν γα- 
στέρα χωρίων, ἐνίοτε δὲ ἐπί τινο πιροσφάτῳ προφάσει. δια-- 

« - - ε.α ’ 4 ν ’ 

κρίνει δὲ ταυτα νυν ο /πποκρατης' ἢ μὲν γαρ προτέρα 

εογαπι Ύπαε ΙΠ αεστοίῖ αρρατεαῖ. ἴπ απἹριβδάααι απίεπι 

οχειηρ]ατίρας ία Ππῖ αρ]ιοτί[ωϊ [οτρίας ε, Ρργαεεῖριθ 

νετο 1π Ῥηγεπη]ϊεῖ αρραγεηί, εἰ Ίάεπι ε[ί Ππίε]]εοίμς ααὶ 

Γεοιπάαε Ιεοί]ομῖς [αρετίμδ ἃ ΠοΡίς εχρ|Ισαίαθ. 

ΓΙΧΧΙΠ. 

Ομίδης [μδίαια Ιγροελοπάτία πιιγταµγαπέν [μεσεεπιο (ωτη-- 

δογιπῃ ἀοίοτε, τὶς αἰνί Πωππεοιαπέµτ, πίι [αεμς ἀεογ[ιπα 

ετµπιμαπὲ αμῖ μγίπατµπι εορία ρτοάεαι. Ἅ«Ίαεο αμίεπι 

τι Γεὐτίδιο. 

, 

Οσπι πιη]ή5 ἆε οαυ{ γρουμοπάτία ἰο]]απίαγ, Ίοο 

ε[ πια]ογεπι ἵπ ἴππποχεπι αἀάμοαπίας, εκ 5 ππα Γρίτίίμς 

οἱ Παιμ]επία5, ἆε απα παπο ἀῑΤενΙε, Ῥ[αγίοπι βετὶ [οἨία: 

1πίεγά μπι ργορίες αΠεοίιπι αἰίφπεπα ἀπνειεταίαπι ϱεἱ [οἰσία 

ἀ[ιοϊ]επι ρατίῖμπι αἆ νοηίγεΠι αἰἰΘΗΙΝΗΥΣ ΙΠΙΘΥά1πΙ νετο 

οὗ τεοεηίθιη αἰἴφμᾶπα Ο0οΒΠΟΠΕΙΙ. Ἠας απἴεπι αΠεοίίοηθθ 

πημπο ἁΙηριαίς ἩΗϊρροοταῖε, Ὠάδα ΡΓΙΜΙ ἁα[Πεοίίο [πε 



ᾳθο νά) ΙΠΠΟΝΡΑΤΟΤΣ 4ΦΟΡΙΣΠΜΟΤΙ 

Εὰ. Οµαε. ΙΧ. [4185. 1841 Ἐά. ΡὰΓ. Ύ. (282. ) 
Ὀιάθεσις οὐ μετὰ βορβορηγμαῦ γίγνεται, ποσα αόναν γὰρ καὶ 

πεφυσηµμένα καθάπερ ἀσκὸν ἀποφαίνει τὰ ὑποχύνδρια, ἡ 

ὃ᾽. ἑτέρα μετὰ βορβορυγμοὺ συνίσταται. καλεῖαι ὃ᾽ οὗ- 

τος ὁ ψόφος τοῦ πνεύματος, ὅταν μὴ μέγας ᾖ, μηδὲ πολὺς, 

σὺν ἑγρότητε δέ τιν µετρίᾳ κινούμενος ἐπὶ τὰ κάτω. καὶ 

τοίνυν καὶ συμβαίνει τῷ τοιούτῳ βορβορυγμῷ--κατεόναν τὸν 

ἐν τῶν ὑποχονδρίων ὄγκον εἰς τὰ κατὰ τὴν ὀσφὺν ἅμα ἔαυ- 

τῷ παταφέρειν, ἐφ ᾧ πξεκομένων τῶν ἐνιαῦθα μορίων 
[184] ἄλγημά τι νσθηι κατ αὐτήν. εἰἶθ οὕτως ἐνίοτε 

μὲν εἰς ἀνάδοσιν ὀρμήσαντες τοῦ ὑγροῦ τὸ φυσώδες πνεῦ- 

µα διαχωρηῦῆναυ µόνον, ἐνίοτε δὲ σὺν τῷ ὑγρῷ. καὶ µέν- 

τοι καὶ τὸ ἀναδοθὲν ὑγρὸν ὡς τὰ πολλα δι οὔρων ἐκκρί- 

φέται. προσηκόντως οὖν εἶπεν ἐν τοῖς εἰρημένοις σηµείοις, 

κοιλίαν καταθῥήγνυσθαι, εἰ µή γὲ συμβῆ ἐδίᾳ μὲν ἀναδο- 

θῆναι τὸ ὑγρὸν, ἰδίᾳ δὲ τὸ καταληφθὲν ἐν τοῖς ἐντέροις 

πνεῖμια ὃν ἕδρας ἐκκριθῆναι, ἐστι ὃ᾽ ὅτε ἄμψω πρὸς ἀνά- 

ὃοσιν ὁρμώμενα τὸ ἐγρὸν καὶ τὸ πνεῦμα διεξέρχεται ῥᾳδίως 
ἐπὶ τὴν κὐστιν. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ ἀφορισμιοῦ γὲ- 

ΙΠΙΤΠΙΗΤΟ Πἱ, Τοπία παπι(πο αἴφιε ἹπΠαία παἰτῖς Ίπβαν 

τος γρουμοπάνίας α[ενα Πί ουσ ΠΙΗΥΠΙΠΤΘ, Θίο απῖεπα 

νοσαίας Πγερῖίας Εργα ε Πας, 4πάπι πε(αθ πηβΡΠΙΙ8, Ἠθ-- 

4πς πι] οχΗΙ εἰ ουπι φπαἆαπι πιεάῖοονϊ πιά ίαίε 

ἀεοντ[ιῃ πιονείαῦ.  Λοοϊαί Πρίίαν ἴα] ΤΙΙΥΠΙΗΤΕ αὖ Ἱάπι-- 

Ῥος ἀε[οεπάεπία, πα ΟΙ 1ρίο Τππιοτεπι εκ μγρος]οη-- 

ἀτιῖς ἀενελῖ; Ππάο ρατίίρας Ἠ]ο ΡροΠΙῖ αἳὖ εοἀεπι ἀῑ[επις 

ἀοἱογεπι εκοϊἰατῖ οοπΗηβῖες ἀεϊπάε Ίου ρασίο ποτε αἆ 

ἀπ δα Γ1οπ ει σοηο]ἰαίο, [ο]ας Πρίτίίας, ποΠΠάΠ( Παπ οἑἷαια 

ππα ΟΗΠΙ ΗΙΠΙΟΥΕ Ῥεν αἰνπαι απο ίαχ. Ομ οιἶαπι ᾱἷ- 

βνιομίας Ἠπιος {ετε Ρεν αγίΠαδ εχοετηίαν. ῬΡγοςῖ εὔσο 

ἀεσεπίεν [ιρπῖς, αἲϊ αἰναπι εγιαπιρὶ, ΠΠ Γεογ[απα Ἰάπογθπα 

απ] ά επα ἀλ[ιγίρα, Γοοτίαπι Ὑεγο Εργα 1 Ππ{ε[ΙΠΙς ἆ9-- 

{ου ΓαΠα ρε Γεάοπι εχοεγΠΙ οοπ1ησαί. ΟοπΗπριϊ νογο Τή- 

(ετά μπι αἰγαππαια εἰ Γρίγπα οἳ ΠάΠπογεπι αἆ [ιν 1ρι11ο-- 

πθιη οοποΙἰαίιισα ἵπ Υεβοαπα [αοῖ]ε Ρ6γπιεαγε. Οιοὰ απίθια 

αἆ Άπεπι αρ]ιογ][παὶ Γοηρίαπι ε{Ι: Άαες αμίεπι η [εὐγίδιςν 
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Εά. Οἶνατῖ. ΙΧ... [184. 1 Ι »ᾱ Γά. Ῥα[. Ύ. (989.) 
γθαμμένον, ἐν πυρειοῖσι δὲ ταῦτα τοιοῦτόν µου δοκεῖ δηλοῦν. 

πυρετοῖς ἐνοχλεῖσθαι τοὺς νοσοῦντας ὠνόμαδον οἱ παλαιοὶ 
τοὺς ἄνευ τιγὸς φλεγμονῆς ἢ αἀποστήµατος 1 ἀλγήματας ἢ 

ἐρυσιπέλατος Ἠ ἁπλώς εἰπεῖν ἄνευ µορίου «τινὸς ἐξαιρέτως 

πεπονθόιος ἔχοντας κακως. εὲ ὃ) του διὰ πλευροῦ φλε- 
μονὴν ἢ πνεύμονος Π τινος ἑτέρου  τοιούτου πυρέττοιεν, 

οὐ πυρειαίνοντας αὐτοὺς ὠνόμαδον, οὐδ᾽ ὑπὸ πυρετῶν ἔνο- 
λος, αλλά πλευριτικούς τὲ καὶ κ μοχαὴρ ᾖπα-- 

τικούς τὲ καὶ σπληνικοὺς ὕσα τ ἄλλα τοιαῦτα. νῦν οὖν μου 

δοκεῖ βούλεσθαι δηλοῦν ὁ “Γπποκράτης δυοῖν πό νι ως 
ἢ τοῖς η εαρί τούτων ὧν ηκα συμβαινόνεων, ἐν οἷς ου-- 

δέν ἐστι τὸ πεπονῦ ὃς μύριον } ὡς γιγνοµένων μὲν καὶ κατ 

ἐκεῖνα τὰ νοσήματα, μὴ μέντοι καταρῥηγνυμένης αὐτῶν γα- 
στρὸς ἡ) φυσῶών ἢ) οὔρων διἐρχοµένων. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ φυ- 

σικῆ τινι κινήσει τῶν μορίων . απωθουμένων τὸ φυσώδες 

πνευμα γγνεσθαι "ας τὸν βορβορυγμὸν ἐν ἐκείνοις, 

ολλ ὧς σύμπτωμα όνόν. 

Ίαἱο οαϊάἆαπι ππϊμῖ Πσηϊῃσοατο νἰάείατ, Α {ερτίρας νοχαγὶ 

γείεγες «ο5 ὀϊοεμαμί, ᾳϊ αβδαιιο αἰααα ἹπΠασπαίῖοπα αι 

αὐ{οείζα ααπί ἀοΐογε απὶ ετγΠρεἰ]αίε απ, αἱ Ππιρ]οῖίεν ἆᾱἷ- 

Χετίπ, αβεαπε αμα ρατίε ρταεσῖραε α[Πεςεία ἀερτοἰαμαηξ, 

Οιοά Π νεΙὶ Γτορίο; Ιάἱοιῖ νε ραπομίφ απί ε]αςπιοςί 

αἰιεγίας οι]αςάαπα ρατίῖ ΠηΠαπιππαιΙοηεα Γεμγ]ο]ίαγεηί, ΠΟΠ 

{ερτ]οϊίαπίες τρίο ποπιιαβαπε, πεφιιε Γ{ευτίρας νεχατὶ ἆ]-- 

οεραπί, [εά ρἰεαι]ῖςος απί Ρεγιρπειπιοηῖοος αιῖ Περοίίσο 

απὶ [ριεηῖςοδ, ανα βιπ]ρας ποπηίρις αρρε]αραέ, 

Άλιμο Ιίαφαε πμῖ γ]άείατ Ηἱρροοσγαίεν εκ ἆποδιιδ α[{6γΠ1 

γε]]ε [ιρηϊβοατε νε] Ύποά αιιαε ἀῑκΙίι οα Γερτίρις αοοϊἆαπί 

Ἱπ αιρας η]]α ρατς ε[ἰ αΠεοία νεὶ αιιοᾷ 1116 εἰἶαια ἨΠΠΟΓ-- 

Ῥϊΐς, α οὗ πια]ο αΠεοίαπι α(παπα ραγίεπι Πιπί αεεϊ]ἀαπίς 

ΠΟΠ ἴαππεπ 1ρῇς αἶνας ρτοῇβιαϊ γε] Παίας αι ΠΥΊπαο ῥΡΥο- 

ἀεαπί. ΎΆθεαιε εΠΙΠΙ αἰἴπο παϊατα]Ι πιοία ρατίυπι Παἰτ-- 

Ιεπίαπι Γριτίαπι. ἀερε]]επίίανα ππατπας ΤΠ 1116 Πεγί οοΙ- 

πρι, [εὰ Ἰαπαιιαπι [γπιριοπιαῖα ἁμηιίαχαί ει α[Πεοίας 

Ρατίεπι αλα παπι πηαἰο ἨαβεΠ[15. 
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Εὰά. Οµα5ῖ. ΙΧ. [194. 15.1 Εά. ΡΒα[. Ύ. (265.) 
οὗ’. νι | 

«Οκόσοισιν ἐλπὶς ἐς τὰ ἄρθρα ἄφισταταν, ῥίεται τῆς ἅπο- 

στάσιος οὖρον πολὺ καὶ παχὺ καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον 
ἐν τοῖσι κοπώδεσυ πυρετοῖσυ τἐταρταίοισιν ἄρχεταυ ἐνίοι- 

σι ίνεσθαυ. ἢν δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἱμορῥαγήση, καὶ 

πάνυ ταχέως λύεται. 
- 

/ 

«Ίέλεκταί µου καὶ πρὀσθεν ὡς αποστάσεις εἰς τὰ ἄρ- 
Θρα γίγνονται τοῖς 1ὲ προπεπογηκόσιν αὐτὰ καὶ τοῖς ὅπωσ-. 

οὖν κοπώδεσιν ἐν τῇ νὀσῳ γιγνοµένοις, ἔτι τὸ πρὸς τού- 
τοις ὅσου χρονίξζουσι παχέων χυμῶν ἐπὶ πλήθει. ἐὰν οὖν 
ἡ φύσις ἀθῥωσεήση, ὃν οὔὕρων ἐκκαθᾶραι τὸ [195 ] σώμα, 
τῆς απυσιάσέως ἐρύσαιτο τὸν κάμνοντα Ί0 μέλλον εἰς ἄρ- 

Όρα κατασκἠπτέιν, ἐκκενώσάασα διὰ κύστεως. Ἰἠρκέσθη δὲ 

τῶν κοπωδῶν πιρετῶν ὡς παραδείγματος μνημονεῦσαι, τὴν 

ἀρχὴν τὴν εἰς οὖρα ῥοπὴν ἐν ἡμέρᾳ λαβόνεων ἐπιδήλῳ. 

τούτοις γὰρ τοῖς κοπώδεσι ἀποστήµατα ποιεῖν ὑπάρχευ διὰ 

ΓΙΧΧΙΥ. 

Θμίδιις [μες ε[ αἆ ατιἰεμίος αὔ[ος[]ωπι [ογε, εος αὐ[οε[]ι 

Ἰἰδεγαὶ μγίπα οορίο[α εἰ ετα[]α ει αἶδα γεάάϊίια, ομα[ὲς 

ἵπ [εὐγίδις ἰαδοτίο[ς Φφματιο αἰε ομίδιωάαπι [ιεγὶ ἐποῖ- 

Ρΐε Θιμοά [ ευ παγίδις [απριμῖ ψγο][ωκεγίε, ἔιωπ ὀγευὶ 

αάπιοάιπα [οἰρίεμγ. 

ΑΡ[οε[ας αἆ ατιομ]ο5 Ρρνουγεαγῖ οἰῖαπι α Ἠιθ ΡΕΙΗ5 

ἀῑοίια εἰ πα 1 1 φαἷρας αγίου ργίαςδ Ἰαβοτανοεγη!, 

πα οπἱρΗδ φΠοςιποπιοάο Ρεξ ππογρι 1ρΠ Ιαάἴποιι 

Γαρ1εγιπί εἰ 1π 16 Ργαείεγεα, «16ο ΠΠ ΠΠΟΥΡΙΙΦ Ργο- 

Ρίεν ου α[Γογια Ἠαπιονάπι οορίαπα ἀλαίανηας ρεγ[ενοεγεί. 

Ἰίαφιιο παντα νο]αεν]ί ϱΟΥΓριΙΦ ρε ΙΓΙΗΒΗΙ ΕΧΡΙΙΡάΤΓΕ, ἆθ- 

ρταπι αὐ[οε[α Πρεταρίέ, απ άπα ΠΕΠΙΟΓΘΙΑ αά αγἱ]οιι]ο ἆο- 

ου γαι. ρες νε[ίσαπι οναομεί, Αί [αι µαριί ΓΙ 1ρρο- 

ογαίες {ερτίαα Ιαβογίο[αγάπα Γης εκεπιρΙΙ ρναίία πιε- 

ΩΙΗ1[Πς, 4 αο ἀῑας 1πά]οο ΠΙοἰΙοΠ1 ἀπ λαπα αἆ υγίπας [ι- 



- 
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Εὰ, Ονασι. ΙΧ. [15.1 το Εὰι Έα, γ. (992. 
ταχέων, οὐκ ἀναμένουσι πλείονα χρόνον ὥσπερ οἱ ἄλλου, 

κοῖς ὁ αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰ παρ οὓς αποστήµατα πέφυκα 

γήγνεσθαι, ὡς τοῖς γε ἄλλοις χρονίοις εἰς τὰ κάτω μᾶλλον 

ἀποσκήπτευ τὸ πλῆθος. οἷς οὖν αἱ Θερμασία πλείων γινο- 

µένη μµετέωρον εἰργάσατο τὴν ὕλην, τοι διὰ ῥινῶν αἱμορ- 

ῥαγοῖσιν ἢ παρωτίδας ἴσχουσιν, ὅτι ὃ ἡ τοιαύτη λύσις 

θᾶτιόν ἐστι τῆς ὃι οὔρων οὐδὲ λόγου Οδεῖται. διὸ καὶ 

προσέθηκεν ὁ “/πποκράτης ἐπ αὐτῆς καὶ πάνυ ταχὺ λύειαυ 

τῆς ἑτέρας τῆς ὃι οὕρων Μενώσεως, ἡμερῶν πλειόνων δεο- 

µένης. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῆς τετάρτης ἐν παραδείγματι γέγραπιαυ 

πρὸς αὐτοῦ, µειάγειν δὲ σὲ χρὴ καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ἁπά- 
σας, ὅὕσαι Ὀεωρηταί εἰσι καὶ κρίσιµου. 

ι 

0ὲ. 
Ἂ - Ἂ ” 3 ’ [ωμά ” Ἀ ια ’ ιά 

Ἡὴν αἷμα η πυον ουρεῃ, των νὲφρῶν 3 της κυστιος ἕλκω-- 

σιν σηµαίνευ. 

πηππῖ. Ἠιίοε Παπιπε Ἰαβροτίο[θ Γερτίριας Ἡοο Ιπεί[ί τε 

αὐ[οε[ας {αοϊαπί Ποπ οχ[ρεοίαίο, αποᾷ οείεγαθ {ΕΡΓΕΒ 

{αοῖαπε, Ἰοηρβίογθ {ΕΠΙΡΟΓΘ. 1Ιδάεπι 1ρ[5- Γεοαπάμπι απ1γες 

εἰῖαπι Πεγϊ αὐ[οε[ας οοη[µενεγε, απεπιαάπιοάαπ α]ῖς «ΊΙΓο-- 

π]ςῖ εἰ ἁῑπίανπῖς ΄Γεργίρας 1η ραγίος 1η[εγίογες Ἠπιογιιπι 

γοᾷαπαΏ{ία πιαρῖς ἀεοππβῖί, Οδ {βίίησς πια]οΓ οα1ος 

1 αἰίππῃ πιαίετίαπα Γι [α[εγί, 1ρῇ9 νεὶ ρτοβιί ϱ πατίριβ 

[αησιυῖ5 ααἲ Ρρλγοιϊάες οβογιαπίατ, ΄ Οαοά ααίεΠπι ϱ)αδπιοςί 

«άερτῖς [ο]α[ῖο οε]ετίας ῃαί α παπι ᾳπαε ρεΓ αγίΠπαβ ογαίΙοπθ 

ΠΟΠ Ἰπάίσεί, Όωατο ρο[ῖί εαπι αὐάάί Ηϊρροογαίες: ὀγενὶ 

αἀπιοάμπι [οἰνίτμγς Ύ παπι αἰιετα 4παθ ρες υγίπαθ Πἱ να- 

ομαί1ο, Ρ]αχθς αἆ {οἱα[ίοπειη ἀῑεδ τεφπῖταί. ΘΟιτοά αμίεπα 

αΏ 1ρίο αιατίο ἀῑε Ργοπαποϊαίαν, εκεπιρῃ ν]εο [εγιρίαπι 

εΠ,. ΓΙΡι αμῖεπι αἆ αἱϊον εἰϊαπι ἀῑεό ΟΠΙΠΕΡ 1ΙπάῖΙοες εί 

ογ]{1οί {ταηδ[ετεπάΙ [απί. 

ΙΧΧΥ. 

δὲ ομῖς [απβμίπεπι αμὲ ῥρις ππε]αί, ΤΕΠΗΠΙ αμὲ φε[ίοαε ιῖ- 

οεταιίοπεπα [1ρπί[ισας. 
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Εά. Οµασ. ΤΧ. [Γ185.1] Εὰ. Βαῇ, Υ. (289. 395.) 
βαν τὲ κατὰ τὴν κύστιν ἐάν τε ἐν νεφροῖς ἕλκος γέ- 

νηται, κατὰ μὲν αγγείου τινὺς αξιολόγου ῥῆξιν, συστάντος 

αἰτοῦ καὶ μάλιστα μετὰ ἀναβρώσεως, αἵματος ἔκκρισις ἔπα-- 

κολουθεῖ, χωρὶς δὲ τοῦ πίου μόνου. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ κατά 

τινα τῶν οὐρητήθων ἕλκους γινομένου καὶ πῦον οὐρηῦῆναυ 

καὶ αἷμα. µέσοι ὃ᾽ οὗτου κεῖνται νεφρών τὲ καὶ κὐδτεως 
καὶ χρὴ συνυ- (988) πακούειν αὐτοὺς ἐκείνους. ἑλκοῦνταυ 
ὃ ὡς τὰ πολλὰ τοῖς λιθιώσι κατὼ νεφροις οὐρητῆρες, ὅταν 

ὑπὸ λίθου τινὸς ὀξέο, 2. σφόδρα τραχέος ἐμφραχθέντος 
αὐτοῖς ἀναδαρώσι, τῶν μέντοι κατὼ τὸ αἰδοῖον αὐτὸ γιγνο- 

µένων ἑλκῶν καὶ χωρὶς τῶν οὕρων ἐκκρίνεταυ τὸ τε πῦον 

καὶ τὸ αἷμα. συνεξέρχεται δὲ τοῖς οὔροις πῦον ἐνίοτὲ συζ- 

ῥαγέντος ἀποστήματος ἕν τιν τῶν ἄνω χωρίων" ὅθεν ἔνιου 

τῶν ἐξηγητῶν καὶ οἳ πλείους εἵλοντο τὴν ἑτέραν γραφὴν, 

τὴν διὰ τοῦ καί συνδέσμου, τήνδε τὴν λέξιν ἔχουσαν" ἢν 

αἷμα καὶ πῦον οὐρέῃ, τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κίστέως ἕλκωσιν 
σηµαίνει, ὡς τοῦ ἑτέρου μόνου αὐτῶν οὐρουμένου τοῦ πύου, 

δυναιὸν οὐ νεφρών τἢ κύστέωρ μόνον ἠλκωμένων, ἀλλὰ καί 

Θϊνο 1Π νε[ῄσα νο π τεηῖρας Πί οι { βπιυ] 

απίἆεπι οσα Υά[5 αἱοι]άς ππα)αδου1 ταρίῖοπο, πιακίππεφαθ 

εγοῇοπεα ΙποϊάετΙὲ, [αησαϊηῖς Γα0[εηαΠάς εχογείῖος { νετο 

ἴβα αὐ[αθτιπε, [οἶαπα ρα εκοεγπί [οἱεί, . Θεά Πεν εἰϊβπι 

Ροιε[ὶ αἱ {π απο ΠοαίαπΙ αγ αγΙοΓάΠ) {αοἱο ἱοςγς μπα 

Ρις εκεεγηαίας ἴμπη [απραῖδ  Ηὶ νετο απῖα τεπες ϱἳ γε- 

Πσοαπα ἀΠπίιεγ]ασεηῖ, ἅπα οὐ 15 απίε]Ισεπάϊ νεπ]πηξ, 

Ὀτείεγες ααἴεια 16 ΡΙεΓῦππ(ο εχι]οεταπίαχ απππη α ᾳπο-- 

ἆαπι Ἰαρίάε αομίο αιί Ἱππροη[ε {οαβχο 1ρ[5 Ιμίεγοερίο εκ- 

ογἰαπίαχ. ἘΠΙΠΙΥΕΤΟ Ιπ 1ρ[ο Ῥεμα Π αἱσενα "οοπβ[ίαπΕ, 

εἴἵαπα [πα πγ]ηῖ ἴπ ρα ἴππι [απραῖς εχοοτπϊίαν, Τα 

αλα ΄νετο Γαρ6γΙοτΙΠΙ τεβίοπ ΙΙ εἰῖαπι Ππιεγάσα Πα] 

ου ΠτΙΠΙ6, ταρίο αΡ[οε[α, Ῥριαδ ερτεάϊίαν.  Όπάα ποή-- 

πι] ἀΠπίεγρτγείος 1ο ρ]ητες αἰίεγαπι ΙεοίΙοπθ ΠιηΡΙ5 ΡΓΟ- 

Ῥαταπί, 4παο οἳπΙ οοραἰαπάί ραγιῖομία εὲ ἵπ Ἠάπο ΠΠΟΚΙΙΠι 

Ἱεριίας: [ ομῖς [απριίπετη εἰ Ῥιμς ππε]αῖ, ΤΕΠΙΠΙ εἳ φε[ιεαε 

επμἰοεταιίοπεπι [ιᾳπί[οαε.  Ὁποά Π Ἱοχαια αλίεγαπΙ Ῥι5 

Γο]ϊοεί {ο]απι πιε]αίαγ, ΠΟΠ πιοᾷο χοπ αιιξ νείῖσαε οχιὶ]-- 
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Εά. Οµανί. ΙΧ, [185. 156.] ᾿ Εάν Ρα, Υ. (3585.) 
τινος τῶν ανωτέρω τὸ σημεῖον εἶναι. 1186 ] ταχα μὲν οὖν 

τι καὶ οὗτοι λέγουσι, τάχα δὲ καὶ τὸ οὐρέῃ ῥῆμα διάφο- 

ϱόν τι δηλοῖ τοῦ ουὐρῆσαι, τὸν διορισμὸν ἐν αὐτῷ περιέχον. 

οὐ γάρ ἐστι ταυτὸν Ἠ οὕτως εἰπεῖν, ἣν αἷμα ἢ πζον οὐρέῃ, 
ἢ ἐκείνως, ἣν αἷμα καὶ πῦον οὐφήση. ἐν μιᾷ μὲν γὰρ ο 

δυοῖν 3} τρισὶν ἡμέραις ἐγχωρεῖ πῦον οὐρῆσαι, συρῥαγέντος 

αποστήµαιος εἰς τὰ τῆς οὐρήσεως ὄργανα. πολλαῖς δ᾽ 

ἡμέραις ἢ καὶ μησὶν ἐπειδαν τοῦτο γένηται, νεφρών 3 κύ- 

στέως ἕλκωσις δηλοῦται. ὁποτέρου ὃδ᾽ αὐτῶν μᾶλλον ἤ τ' 

ὀδύνη διακρίνει κατὰ διαφέροντα χωρία γιγνομµένη καὶ τὰ 

συνεκκρινόµενα τοῖς οὔροις, ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς ἐρεῖ.. καὶ μὲν 
δὴ καὶ περὶ τῶν οὐρητήρων ὁ αὐτὸς ἐστι λόγοςν 

οστ’. | 
Ὁ / ε] ” δω ν »σ/ η] Δ Ἀ. εϱ 

κόσοισιν ἔν τῷ οὔρῳ παχει ἐόντι σαρκία σμικρὰ ἢ ὥσπερ 

τρίχες συνεξέρχονται, πουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐπκρί- 
φξτοαύυ 

οεγαίογΏπαν [εὰ [αρεγίοταπα εἰῖαπι Ῥραγίῖαπι αοα]ας Πσηιπι 

ε[ῇε ρο[πι. ΗΙ [απε Γοτία[ᾗς αἰηῖά ἀῑοιπε, Γοτία[]] εἰἶαιι 

νετραπι ππε]αι αἰῑιά αιϊάάαπι Παπ]βοαϊί, 4 1ααι πηηχετί!, α-- 

4πε ἵπ [ε ἀῑΠίπειίοπεπι οοπϊἶπεί. ΄ Χοπ επῖπι Ίάεπι εβ 

νε] ἴία ἀϊσοσετε: { απ [αηραϊπειη ααἲ ρᾳς ππε]αί; ααἲ 1]]ο 

πιοᾷο: Π αιῑ [αμδιίπεπα εἰ ρα παηχοπί. -Όπο παπιηιθ 

παπί ἆποῦθιας αμἲ Ώρας ἀῑερας Ρο ππχΙΤε ρις ταρίο 

αὐ[οε[α εἰ 1π παϊοἰιοπῖς Ἱπ[ἰτιπιεπία εΠιί[α, Μια αιίεπι 

᾿ἀῑεῦας αο ππεηῄρας, αὈὶ ου Γαοίμπι {αεί τεηµι ααέ 

νε[ίεαα εχι]οεταίῖο Πσπ]Ποαίατ. Ὀίαπι αιἱθιη 1ρ[οραπι 

τηασῖς Πἱ, ἴωπι ἀο]ος ἵπ ἀῑ[ογεραπίῖρις ]οοῖ {αοίμ8, ἴμπα 

εα Ύὖαε οιπι αγ]πῖς εχοετπιηίας ἀῑιπσυαπί, 4ε αυ β8 

ἀείπεερς Ἰοφπείασ. ῥαπ Ύετο εἴ 4ε αγεἰετίρας εαἀεπι εῇ 

ταίο, 

Εονν, 

Ομίδις εµπι µτία ετα[]α εχιἰες οαγιοιἶαε αμὲ υε]μίι εα-- 

ΡΙ{ [ιπαμἰ επειπὲν Τὶ α Τεπίθις εΛΟΕΥΠΙΠΕΗΤ. 
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Εὰ, Οἶασί, ΤΧ.. [156.] Εὰ, Ῥα[, Ύ. (943.) 
1 μικρὼ μὲν σαρκία τῆς τῶν νεγρῶν οὐσίας. εἰσὶ 

γνωρίσματα, τῷ ὁ᾽ ὥσπερ τρίχες οὐδαμῶς μὲν τῆς τῶν 

νεφρών. οὐ γὼρ οἷόν τὲ διαλυθῆναυ ν:ιφρὸν εἰς τοιοῦτον 

εἶδος οὐσίας, αλλ ὕσοι τοῦτο λέγουσιν αγνοοῦσι φύσιν νὲ- 

φρών. οὐ μιὴν ουδὲ κύστεως ἀναλυομένης τὲ καὶ ἀναβι- 

βρωσκοµένης, ὡς ἐνίοις ἔδοξεν, οὐρεῖται τὰ τοιαῦτα. πετα- 

λώδη γάρ: ἐστι μᾶλλον τὰ ταϊτής µόρια, καθάπερ καὶ αὐ- 

τὸς ὁ Ἱπποκράτης ὀλίγον ὕστερον αυτὰ προσαγορεύει λεπί- 

δας. ἀλλὰ τὸ γε αληθὲς οὕτως ἔχευ πολλάκις ἡμῖν έωρα- 

μένα ἔκ τινος τύχης. ἄλλοι γοῦν τινὲ ἰατροὶ πάνυ τρίβω- 
νες ἑωρακέναυ πολλάκις φασὶν οὖρα τοιαῦτα.. καλοῦσι ὃ᾽ 

οἳ νεώτερου τριχίασιν τὸ πάθος, ἐπειδὴ Θριξὶν ὅμοια καὶ 
μιᾶλλὸν γε ταῖς λευκαῖς ἐοικότα φαίνεται τὰ τοῖς οὖροις ἐμ- 

Φαινόμενα. ἔναγχος δὲ τις οὔρει τοιαῦτα σώματα μακρὰ 

ὥστ)᾽ ἄπιστον τὸ μῆκος ἐδόκει εἶναι" τινὰ γὰρ αὐτῶν εἰς 

ἥμισυ πήχεως ἐξετείνετο. προσενήνέκτο ὃ οὗτος ὅλῳ σχε- 

δὸν ἐνιαυτῷ τῷ πρόὀσθεν ἐρεγμῶν τὲ καὶ κυάµων πάνυ πολ- 

λάκις καὶ τυρὼν ἁπαλῶν τὸ καὶ ξηρών. καὶ οἳ ἄλλου δὲ 

Εκί]εό αιι]άσπα οαγαποιαο οετία τοπ {[απρ[απίίαθ 

ΓΗΠῖ. Ἰπάῑοία; Ί]]α νογο νε]αίῖ οαρΙ11  Ππ]]ο πιοὰο τηε, 

ἣΝαφιιε επἶπι Πετὶ ροίεβ αἲ {π- ἴαἱεσπι Γαρ[αηίίας {ογπιαπα 

χε ἀ{[ο]ναιαν; εἳ αἱ Ίιοο α[[ενογαπί, τεσπα παλ γάτα 

Ἱρποταπί,. Φε πεηιε τεἰεχία νεῄσα απί οχεία ἰα]ία Πῃ- 

Ἰαπίας, αἱ ααἱραφάαα νί[απι ει απ επία. μ]15 ρατίί-- 

ου]αο Ῥγαοίείς βΠιοτες, «απεππαάπιοά μαι εἰ ΠἱρροσταἴθΒ 

βαι]ο Ρο[ι οα9 [απαηιη]ας αρροε]]αί. Ὑεταα τε νοτίας Πα 

{ε Ιαρεῖ, αιιοὰ πορίῖ [ογίο απαάαπι [αθρίις υἰάΤο οοπῖ-- 

βῖί; αἰἰῖ ᾳπιοφαθ ποπ] πιοάἰοί εχρεγίεπ (1 [πηί {παρε [ο 

ἰαἱες πγῖ]πας νΙάϊ[Πε ἀῑσοαπί,  Όσαπι α[Πεοίοήθιη Ιηεάἰοί Τ6- 

οοπ/ἶοχθς ϱρ1] ππἱοίίοπέπι νοοϊίαηί, Οπος νι] ΡρναεΓεγείπι 

ἱΡίς εα 4αθ ρ6ς πγίπας Γετιπίας [π]ία αρραγεαη!, Φε 

Πιρθγ οίἶαπι φμ]ἆαιη ε]αδπιοδί οοΓροΓα ἴαπ1 Ίοηρα Ιπε]εβαΠΕ, 

αἱ ἀπογεαΙρΏ] Ἰοηςίδίπα νιάεγεπίχ: πασά ΘΙΙΠΙ εχ 

Τρί αἆ ἁἰπια ανα οβίίππη οχίοπἀεραπίχ, ἰ5δ Τοίο Τεγθ 

4ἨΠΟ Ργαοργε[ο {τοηιοπ[ππια Ἱεσαπιίπαν, {πεί[α {αραπιφαο 

Ροι1 [ππναπα εί οα[θιιπι {επογιιπι εἰ [ἴοσοιπι οοπιεζεταί. Εί 
' 
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Εά. Οἶατι, ΤΚ. [196. 47.1] Εά. Βα[. Υ. (993.) 
πάντες οἷς οὐρῆσαι συγέβη τὰ τοιαῦτα, παχυχύµοις ἐδέσμα-- 

σιν ἐκέχρηντο. τούτου τοίνυν τοῦ χυμοῦ κατωπτημένου πως 

ἐν νεφροῖς αἱ τριχοειδεῖς γίνονταυ συστασει. καὶ µέντου 

καὶ ἡ Θεραπεία μαρτυρὲῖ τῷ λογισμῷ τῆς αἰτίας' ὑπὸ γὰρ 
λεπτυνόντων καὶ τεμνόντων Φαρμάκων ἅμα καὶ τῷ τὴν ἆἄλ- 
λην δίαιταν ὑγραίνουσαν ὑπάρχειν ἐθεραπεύ- [17] δη- 

σαν οἱ κάµνοντες οὕτως. εἴπερ δὲ ἦν ἕλκωσις τηλικαύτη 
νεφρῶν ἢ κύστεως, ὡς διαλύεσθαυ τὴν οὐσίαν αὐτῶν, οὐ 

μόνον οὐδὲν ἂν ὠγίναντο ὑπὸ τῶν τοιοίτων φαρμάκων, αλλὰ 

καὶ παρωξύνοντο ἐσχάτως" ἄξιος οὖν ἐστιν ὥσπερ ἐν τοῖς 

ἄλλοις, οὕτω κάν τούτῳ Θαυμάσαι τὸν {πποκράτην τὰ µη- 
δέπω μηδὲ τήµερον ἐγνωσμένα πολλοῖς τῶν ἰατρῶν αὐτὸν 

ἐξευρεῖν. καὶ μέντοι καὶ 3 λέξεως ἀκρίβεια Θαυμαστῶς 

ὕπως ἔχει λέγοντος ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνέσθαι τὰ τοιαῦτα. 
οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πρύσθεν ἀφορισμοῦ ἕλκωσιν τοῦ νές 

σροῦ αἰτιᾶται οὕτω καὶ νῦν εἶπεν, ἀλλ απλώς ἀπὺ νεφρών 

ἐκκρίνεσθαί φησιν, ὡς καὶ λίθον τινὺς οὐρήσαντος ἀπὸ νε- 

φρῶν ἐνηνέχθαι φαίημεν ἂν αὐτὸν, οὐχ ὅτι τῆς οὐσίας αὐ- 

οείεταε ἀεμίᾳιπα ΟΠΙΠ6Φ απ]ρις {α]α ππε]εγο οοπ/1σῖΐ, ΡαςΜΥ-- 

οἰιγπιῖς αἱ οτα[]]ς εἀι]1ς νε[εεῬαπίατ. Τα Ισίας Παππογθ 

Ἰη τεπῖρας ᾳιποζαπιπιοάο {ογγε[αοίο εαρῖ]116 [ιΠιῖ]α οογροτα 

δεπεταπίαχ. ΟΙ εἴἶαπι ουγα[Ιο οαι[αο οοΠΠάεγα[Ιοπθπι 

{εβαίατ: παπι ουὐΙ Τία αερτοίαγεπέ, πιεάιοαπιεπίογαπι αἰίε- 

πυαπΙαπα εἰ Ιποιάεπίίαπι νΙ [πια] οµπι τε]ῖαια νὶοίας τᾶ- 

ποπα Πιιποσίαπίε οωταίΙ Γαπί. Όποά { ἰαπίί Γα1[Παδί Γ6πΙΙΠι 

αυί γεῄσαε εχι]σεγαίῖος πί εογαπα [αρβαπίϊτα ἀῑ[ο]νετείιχ, 

Ἴπιοπ. πιοάο Πλ] ε]ιδπιοςί ππεάΙοαπιεπ{18 6ογυ(α αἆ]αῖῖ, νε- 

τΗΠ1 εἴἶαπι [αργα πιοάυπα Ἱγγ]αία {α[εηί, Όπατε ᾳπεπι- 

αἀπποάιπι 1Π αλ], {ο οἱ 1η 5 αἀπ]ταίίοπε ἀἴσπις οα{ 

Ηιρροοταῖες, αιποά θα ΙΠγεπεσΙῖ ᾳαθ πιοᾷῖοῖδ εοπιρ]ητῖρας 

4 απο π[ηιε ἀῑεπι ρτογ[ας Ιρποταία Γαοτ]ηῖί,. ΟΙ δἰῖαπι 

ογα(1οπῖς Ιπίεστ]ία5 αἀππ]ταίίοπεπι Ἰαδεί {α]α εκοεγηϊῖ ᾱ- 

οεΏ(18: ποπ οΠηΙπι απεπιαάπιοᾷσπαι 1Π [αρετῖογϊ αρμοτΙ[πιο 

ΤΕΠΙΙΠΙ Ἱποι[αί εχι]οεγα[Ιοπεπα, Πα εἰ ηιπο ῬτοπαποίανΙξ, 

Γεὰ Ππιριϊεϊίες εκ τεπῖρις αχοετηῖ α[ῆγπιαί, απ θπια ζ πο αι 

{ αἰφμο οε]ου]απι πιε]επίε α τεηίρας ἱρίαπι ἀεἰαίαπι ε[[ο 

σλΙΕΝῦ5 ΤΟΜ. ΧγΙΙ,. ῬΑΕΒδ ΤΙ. οσο 



ττο0 ΙΠΠΟΠΡΑάΤΟΤΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ / 

Εὰι. Οµαττ. ΙΧ. {17.1 Ε. Ῥα[. Ῥ. (993.) 
” { 3 ”«{ α) , / 

τῶν ἐστυ µόριον, αλλ ὅτι τὴν σύστασιν ἐν ἐκείιοις λαμβα- 

νει. τὰ μὲν οὖν σμικρὰ σαρκία τῆς οὐσίας ἐσεὶ μόρια ἑλ- 

κωθέντων ὅὕλως τῶν νεφρών, τὰ ὃ᾽ οἷον τρίχες ἐν νεφροῖς 
4 / Δ , ε/ 3 « Π , δ᾽ 

μὲν λαμβάνει την συύστασιν, ὡσπέρ καὶ οἱ λίθου, µθρια 
3 ” ” - -- πο] - ε] { 

οὐκ ἔστυ τῆς οὐσίας αὐτῶν. κακὠς ἐν ἅπασι τοῖς ἄντιγρα- 
φοις ὃ ἀφορισμὸς οὗτος ἄνευ τοῦ ἤ γέγραπται, σαρκία 

« ΄ - 5, .) 

σμικρὼ ὥσπερ τρίχες. οὐδαμώς γὰρ ἔοικε τὰ σµικρα σαρ- 
ο ” Δ ” ωμά 

κία ταῖς Όριξίν ἀλλὰ χρὴ μεταξὺ ταῦτε σμικρὰ καὶ τοῦ 

ὥσπερ τὸ ἤ φωνῆεν τάξαι, ὡς δυοῖν πραγμάτων, οἱχ ἑνὸς 
” -” ῃ η] , Ἱ Ν ./ 

ἐν τῷ λόγῳ μνημονεύοντος τοῦ Ιπποκράτους. τὸ μὲν ουν 
ἵτερον αὐιῶν ἐστι σαβκία σμικρὰ, τὸ ὃ᾽ ἕτερον ὥσπερ τρί- 

χες. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ταῖς θριξὶν ὁμοίων αεὶ φαίνξταυ 

παχὺ τὸ οὖρον ὣς ἂν φλεγματικῆς οὐσίας. ἣν ἤθροισαν 

αἳ φλέβες ἐκκαθαιρομένης διὰ τῶν νεφρών, ἐπὶ δὲ τῶν 

σαρκίων οὐκ ἀναγκαῖον. οὐ μὴν οὐδὲ ἐθεασάμην ποτὲ 
΄ κ 4 ΄ 2 Ν 8 4 ιῤ ο τοιαύτην νεφρῶν ὅδιαθεσιν’ αλλὰ τὸ μὲν οἷον σαρκία πολ- 

λάκις ἐν ἐκείνοις τοῖς πυρετοῖς, ἐν οἷς καὶ τὰς καλουμένας 

ἀἰκοιίπτς, ἵΝοπ απσᾶ εογπι Πε Γαρβαπίῖας ραγ]οσ]α, Γοά 

αποά ἵπ 1ρῇ5 [παπι οοπηρασεπι Πἱ Γογίίας. Ἐχίσιαε Τίαφαθ 

σαγµπΠου]αε οχι]οἙγαίοΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ ΤΕΠΙΙΑ [αὐυβαπίῖας ραῖ- 

ἴοο εχἰηηί, Ότπας νετο [απί ρῖ] Ππῖ]τα, ἵπ τεηίρ5 

ααἰά ει [παπι «οπιρᾶρεπι αοο]ρίμπί, αἱ εἰ Ιαρίάςς, [εὰ εο- 

ταπα Γι ρ[απίίαο ρατίο πο [αμ Ναι εΓρο Ιπ ΟΠΙΠΙΡΙΙ6 

εχειηρ]ατίρας Ἠ]ο αρλοΙατας Ππηε ἆ1[]απσοπαϊ ραγί]ευ]α αμε 

Ἱοβίιγ: εχί]ες εαγιποµίας νεἰιιί ρ.  Νεφιιππαπι επῖπι 

εΧίριιαο σαγιηοσίας ρ]ῖ Γιπί Ππ]ορ, ῥ/εγμπι ἰπίεν οαῖ- 

δ µας εἰ φεἰωῖ, πεδία ἀἰΠίποίϊο αμµε οοἱ]οσαπάα ε[ι, αι]α 

άμα ΤΕΓΙΠ. Πος πίαδ ος αρμοτί[πο ΠΗρροογα[εΒ 

ΠΙΘΗΙΙΟΠΕΤΩ Γαο]αϊ: απατά ππα ε[ εχίσαᾶο οαγυηου]αθ, 

αἰίενα νεα ρἱ, Αἴφιιες 1 1 φπἰάσα; φαάθ ρῖ[ῖς [απ 

Πα, [προ οτα[ἴα αγίπα [ρεοίαίαν, αἱ ρυσίαπι 

Γρ Πα Π{απη 41911 νεηας οιιηιι]αγθΠΕ, Παϊίαγα Ρος Γ6Π68 εκ- 

Ρυτραπίο:. ἵπ οαΡαΠοι]15 πο εβ πεοε[ζαγίαπα.  Ναπαιαπι 

απο (αἶοπι τοπ αΠεοιῖοπεπι [ρεοίανί, Γεὰ νε]αιῖ οᾱ- 

τυπο]ος [αδρῖας τη 1] Γεῦτίρις, ἵπ φυΐρας εἰϊαπι Γος]-- 
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Γὰ. Οµατί, ΤΧ. [147.] Εά. Βα[. Ῥ. (993.) 
ὀροβοειδεῖς ὑποστασεις ὑρῶμεν γιγνοµένας κατωπτηµένου. 

παχέως αἵματος ἐν νεφροῖς ἢ καθ ἧπαρ. οὐ μὴν ἀκριβῆ 

γε σαρκία τἐθέαμαἰ ποτε συνεξερχόµενα τοῖς οὔροις. ἐγχω- 

ρεῖ οὖν, ἡγοῦμαι, παχὺ οὖσον εἰρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ τὸ σύμ- 

µετρὀν τὲ καὶ κατὰ φύσιν. αντίκειται γὰρ ιοῦιό πως τῷ 

λεπτῷ καὶ γινώσκομεν, ὅτε κυρίως μὲν αἱ κατὰ τὰς ὕπερ- 
βολας αντιθέσεις οὕτω λέγονται. καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ 

µέσον ἐνίοτε καὶ σύμμετρον ἀμφοτέροις χρῆταυ τοῖς ὀνό- 
µασι τῶν ἄκρων. πρὸς μὲν τὸ τελέως παχὺ λεπτὸν ὀνο- 

µαζόμενον, πρὸς δὲ τὸ λεπτὸν ἐσχάτως παχὺ, καὶ εἴπερ οἕἵ-- 
τως ἀκοίσαιμεν, ὁ λόγος ἔσται ποιοῖτος" οἷς ἐν τῷ οἴρῳ μὴ 

ὄντυ λεπτῷ συνεξέρχεται τὰ εἰρήμένα, τῶν νεφρών ἐστι 
τὸ πάθηµα, λεπτῶν μέντοι τῶν οὔρων ὄντων ὕλον τὸ φλε- 

βώδες γένος πέπονθε. τὴν ὃ᾽ αὐτὴν ταύτην γνώµην δεί- 

κνυσθαί µου δοκεῖ καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς αφορισμόν. 

πηθηία εγνοία νοσαῖα Πεγῖ ΟΕΓΠΊΠΙΠ5 εκ ογα[[ο [απσυῖπε 1Π 

γοπίρις απί 1Ππ Ίεοεοτο α[[αίο εἰ ἴογγε[αείο, ΎΝοι ἰαπιθι 

Ῥεγ/[εοίαδ οαγπου]ας πππαπι ο πι ἱεπμῖ υγίπα οχῖγο νἱαϊ, 

Ῥοιιί Παφαε, πιεα (π1άθπι Γεπιεηίία, οτα[]α Ἠγίηα αὓ 1ρ[ο 

ἀῑςεΙ 4παε οοπιπιοάεταία οἱ [εοιπάππι Ππαίιγαπα ε{ί, :Αμρπο- 

ΓοΊππις Ῥγοργίε ο ἱάεπη Γ[εουπόιπι εχοείΤιις ορροβ[ίοιθ ἵτα 

ἀῑεῖ; Ῥοτ αὐι[οποπι απἱεπ εἰ πιεάῖαπι δἱί οΟΠΙΠΙΟἀΘΓαΙΗΠΙ 

π{γΊδᾳαθ αχίγειπογαπ 11 ποππῖραδ, απ αἆ Γπηπιθ 

απἰάεπι ογα[απι ἵεπαε, αἲ ΓΗΠηπις Ψετο ἴεπιε οΓΔ(ΤΗΠΙ πο- 

ημείς,  Οιοὰά { Ἱία αοοϊρίαπίασ, ε]ισπιοςί αγ ογαΓ1ο: 

α1ρας Ἰπ υτῖπα Ποπ [επι] ππα εχειιπί Γιργα ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟ- 

ταῖα, ΓΕΠΙΙΗ ε[ὶ ραίμεπια; Π νετο ΠΙ ἰἱεπι]ς, Ἰοίαπ νεπο- 

{ασ 6εηις ρααν, Ῥαπάεπι εἰἴαπη πημῖ [εᾳαεμίί 8ΡΊο- 

χ1{Πιο {εηεπίΙαπη 1ΠάΙσοαγε νιἀείατ, 

θεο 9 
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οὗ. 

[188] Οκόσοισιν ἓν τῷ οὕρῳ παχεῖ ἐόντι πιτυρώδεα 
συνεξουρέεταυ, τουτέοισιν ἡ κύστις ψωριᾷ. 

ο δν) στ κά Δ 
᾿Εὰν μὲν οὖν λεπτὸν ᾖ τὸ οὔρον, οὐ κατὰ φύσιν αἱ 

φλέβες. ἐὰν δὲ μὴ ᾖ λεπτὸν, ἀλλὰ μετρίως συνεστηκὀς, ὅπερ 
ἀκοῦσαι νῦν χρὴ τὸ παχὺ, τὰ συνεκκρινύµενα τῷ τοιούτῳ 

᾽ η Δ Ἀ ᾽ , » .« , ῃ 3 ᾿ 
περὶ τοὺς νέφρους ἢ την κυστιν ἐνδείξεταί τι παθος. ἐπειδή 

. ” ο] 3 - Π 
γὰρ ἐκ μὲν τῶν φλεβών ἥκε, τὸ οὖρον, διηθεῖται δὲ διὰ 

- οἍ 3 - - ” 

τῶν νεφρῶν, ἀθροίζεται δὲ ἐν τῇ κύστει, πᾶν ὅ τὶ περ ἂν 
3 3 . Π Ν { Ἂ Ν / 3 ῃ 

ἐν αὐτῷ φαίνηταυ παρα φυσιν ἤ τας φλέβας ἔνδείξεταυ 

φαύλως ἔχειν ἢ τὰ κατὰ τοὺς νεφροὺς ἢ κύστιν, ὥσπερ καὶ 
-” ” ϱ ι) 

νῦν τὰ πιτυρώδεα τὴν κύστιν ψωριᾶν, ὅταν γ αἱ φλέβες 
υ- / λ ». ολ 

ἀπαθεῖς ὑπάρχωσι. Φφέρεταυ γὰρ ἐνίοτε καὶ ἐξ ἐκείνων τὰ 

πιτυρὠδη, ποτὲ μὲν αὐτοῦ τοῦ χιτώνος αυτῶν παθόντος, 
” -” ”, ) “ - ι ει) 

ὥσπερ καὶ τοῦ τῆς κύστεως, ἔστι ὃ᾽ ὅτε τοῦ κατ αὐτὰς 
«/’ πε. ’ ” ’ 3 

αἵματος ὑπὸ καυσώδους δερμοὺ (384) φρυγέντος. ἐπιτη- 
΄ ” - ε .] 3 - 

δειότερος δὲ δηλονότο πρὸς τοῦτο πᾶς ὁ παχὺς ἓν αὐταῖς 

ΤΙΧΧΤΠ, 

Ομῖδς οιἵη μγίπα εΤα[]α }μηΓμγο[α φμαεάαπι [πιω πηῖεξιε 

επειὲ, Πἱς νε[ιοα [εαδὶε ἰαῤοταε. 

1 [εηιῖς οφα]άςπι ηγίπα {μεγίέ, ποπ Γεοππάππι παΐα-- 

Υ8ΠΙ νεΠαοθ [ε Παβεπίς ΠΠ νετο ποη ἰεπιμῖδι [εά πιεάϊοσνῖίες 

οοη[αης6 εἰ οοπιρασία {ιαεγῖί, 4πο βρηϊβοαίο οτα[απα πιπο 

ὨοΠ αοοίρεγθ ορογίεῖ, {ἴαππι εα ααάφ Πα], οσα ἰα]1 ατίηα” 

εχοεγηυπίατ, 1π τοπῖρας απ γε[ίσα αΠεοίίοπεπι ε[ἴε Ἱπάῖ-- 

οαΡυηί. Όυσάπι εηῖπι εκ νοηῖς γίπα νοπ]αϊί οἳ α τεπΙβιι8 

Ρτο]εοίείαγ εἰ Ῥεγ «ἑο5 Ρετοο]είαγ, ᾗμεγ Ἱιεγε ἵπ φε[ῖσαπι 

ἐγαποππϊειαίμγ αἰᾳιο η νεῄοα οο]]ραίατ, απἰἀαατά ἵπ Τρία 

ΡΥαείες παίαγαπα αρραγιοτΙί αὐἲ νεπαν αιί Τεπες απί µγε- 

ἔεγες αα!ί νε[ίοαπα πια]ε Ἠαβενε Παπ]βοαΡῖί, ΌὉμοπιοάο παπο 

ΓΙΤΓΗΤΟ[α Ίβῃα α[εοίαπαι [οαβῖο γεβοαπι ρογιεπάμηί, απ αα. 

γεπαε πα]]απι αΠεοίαπα ραϊαπίατ. Ἐκ 1ρῇς οηῖπι 1Πίεν- 

ἆππη εἰῖαπι ε]αφθπιοάί {αγβιτο[α ἀε[εταπίας, 1ρ[αταπι αἰίας 

[Τεοία ἰαπῖσα, απεπιαἀπιοάππι νε[ίσαθ «1ος {απίσβπη 



Κάἴ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟΙΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΙ. ἍᾖΠτα 

Εὰ. ΟΊνατι, ΙΧ. [198. 189. ] ΚΕ, Βα[, Τι (9284.) 
χυμός ἐστι καὶ μᾶλλον ἔτι 3 οἷον τρὺξ τοῦ αἵματος, ὃν ὀνο- 

µάδειν εἰθίσμεθα μελαγχολικὸν χυµόν. ὥσπερ γὰρ ἡ τοῦ 
δέρματος ἐπιφάνεια, καλοῖσι ὃ᾽ αιτὴν ἐπιδερμίδα κατὰ τῶς 

ώρας καὶ τὰς λέπρας καὶ τοὺς λειχῆνας, ἀπυβάλλει τι λὲ- 

πτὸν, οἷόν περ τὸ γῆράς ἐστι τών ὄφέων, οὕτω κἀπειδάν 

τι τῶν ἔνδον μορίων ὅμοιόν τι πάθημα παῦη οἷς τὸ δέρ- 

µα καὶ τὸ σύμπτωμα τοῦ παθήµαιος ὅμοιον γενήσεται. κατὰ 

τοῦτο οὖν αἱ φλέβες αὗται καὶ ἡ κύστι ψωριώσα πιτυ- 
θώδεα δέρματα σὺν τοῖς οὔροις ἕξει κενούμενα. διορισθή- 

σεται δὲ τῇ λεπιότητι καὶ τῷ πάχειυ τῶν οὕρων, «ὡς προεί- 

«ρηται. τὼ μὲν γὰρ λεπιὰ πεπονθέναι τὰς φλέβας ἐνδείδε- 

ται, τὰ ὃ᾽ οὐ λεπτὰ τὴν κύστιν. 

οη.. 

[199] ᾿Οκόσοι ἀπὸ ταὐτομάτου αἷμα οὐρέουσι, τουτέοισιν 
ἀπὸ τῶν νεφρών φλεβίου ῥῆξιν σηµαίνει. 

ε[ῃοί αοοϊατες αἶῖας οἰῖαπι [απραῖπο ἵπ ἑρῇς οοπ{θΠίο ϱᾶ- 

Ἰοτῖς {εχνοτο εἰ τεμεπιεη[α Ῥετη[ο εἰ [γιοίο. Αά απο 

αΠεοίῖοηπεπι ΠΙπΗταπι αρίίος ε[ αιϊνῖ οτα[[ας Ἠππιοτ 1ρί[Ι8 

1πο]α[ὰδ, Ίδπο ππαςδῖθ απὶ γεια Ίαεακ [αησυ]ηϊ] εκ; 

4πεπ ἨΙΠΙΟΤεπι ππεΙαποΠο]Ιοµία ἨΟΠΙΙΠΑΓΕ ΟΟΠΓΙΕΥΙΠΩΙΒ, 

Ὀνιεπιαάπιοάμπι επῖπα ο{18 Γαρετῃοῖες, επι ΝεΤΟ εχ{ῖπιαπι 

ου{ευ]απι νοοιαηί, Ῥετ [οβρίεπι, Ἱερταπι αἰφαε Ιομεπα 

ἵεημε φοάἆαπι οοτρα/{ου]απι αβ]ίοιξ, απα]1 ε[ Γεγρεπίαπι 

{επεοίιδ: {Πο εἰαπι «παπι ραπ ΙΠίεγίογΗπ αιαεάαπι 

ευπάεπι [αρεαῖ αΠεοίμπι, απο ου Ἰαβοτανερῖί, εἰϊαπι 

Γγπιρίοπια αΠεοίιῖ βπ]ο οῬοτιείατ,. Ετοίπάεφιε ἴαπι νε- 

Ώαο 1ρίας, ἴμπι γεῄσα [εαρίο Ἰαβοταηίες {ιγ{αγο[ας οα[]οι-- 

Ία6 πα ουπι πτίηϊ6 επ Τεπί. Όμαε µπᾶε ργοᾶεαπε, ἴμπι 

υγίηαταπα ἰεηαϊῖαίο ἴππι ογα[ῃίε ἀϊβμηριεπίης, φπεπιαᾶ- 

ππούπι [αρτα ἀῑοίαπι εἰ, Τεηιεδ ΘΠΙπα Πίπας ΥεηᾶςῬ, ΊΟΠ 

ἵεππεθ νεπατυχη αΠεοίαπα ε[[ε ο[επάεηῖ, 
ο 

ΕΧΧΥΠΙ, 
Ομί [ροπίε [απβμίπετα ππε]ιωπὲ, ἵνς α γεπῖδμς νεπμίαε Τι- 

Ρίμταπι ε[]ε [απίῄεαι, 
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Εά. Οµατι, ΥΧ, [190.] ἳ Εὰ. Βαΐ. Ύ. (384) 

19 απὺὸ ταύὐιομάτου δύναται μὲν καὶ χωρὶς αἰτίας τῆς 

ἔξω δηλοῦν, δύναται δὲ καὶ τὸ οἷον ἐξαίφνης οὐδενὸρ πτροη- 

σαμένου συμπτώµατος, οἷα περ ἐπὶ κύστεως ἠλκωμένης 

φαίνεται. κατὰ ταύτην γὰρ οἷόν τε ῥαγῆναι φλέβα διὼ πλῆ- 

Όος αἵματος ἐπιῤῥυέντος, ὥς ἐπὶ τῶν νεφρών εἴωθε συµ- 

βαίΐνειν, οὐδὲ γὰρ δι θεῖται διὰ τῶν ἐν αὐιῇ φλεβών αἷμα, 

µόνον δ᾽ ὅσον εἰς τροφὴν αὔταρκες αὐτῇ χορηγεῖται,. πρὸς 

τούτῳ δὲ οὐδὲ αἱ φλέβες αἳ κατὼ τὴν κύστιν γυμναἰ που 

καὶ ἀσεήρικτου πεφύκασιν, ὥσπερ αἱ εἰς τὰς κοιλίας τῶν 
νεφρών ἐμβάλλουσαι, καθ ἃς ἀναστόμωσίς τὸ καὶ ῥῆξις 

ὑπὸ πάχους καὶ πλήθους γίνεται τῶν κατ αὐτὰς χυμῶν. 

ἡ μὲν οὖν ῥῆξις ἀκριβοῦς αἵματος ἐργάδεται κένωσιν, ἡ δ᾽ 

ἀναστόμωσις οὐκ αθρόον αἷμα προχέουσα, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν 

ᾖ βραχύ’ κατ ὀλίγον δὲ τὸ λεπιόιερον διηθοῦσα τὸ ὅλον 
οὖρον ὕφαιμον ἐργάξεται. γίγνεταυ ὃ᾽, ὡς ἔφην, καὶ τῶν ἐν 

κύστει φλεβών ἐξ ἀναβρώσεως πεπονθυιῶν αἵμαιος κένωσες, 

” 

δν, - ” η υπ] Δ - 

ἐφ 3 προηγεῖταυ τοῦ κατὰ τὴν κύοτιν ἕλκους τα σημεῖα, 

Τ1]αἆ Προπίο Ἰάεπι Ῥοϊε[ι αποά [πο σαυ[α εκίετηα 

{Πιρη]ῃσαγαε. Ροϊε[ὶ εἰἶαπι Ἰάεπι {εγο αιιοᾷ ἀετορεπίε πιπ]ίο 

Ῥταερτε[ο (πιρίοππαίΐο εκ 15 αΙα]ία αρρατοπί ἵπ νε[σα 

μ]ορεγαία. Νεφιε επῖπα 1η 1ρία Ργορίεν [απρυϊηῖν αβ]αεΠΙΙ8 

οορίαπι νεπα τιπορὶ Ρροίεβ, ααεπιαάπποάμπι Ίπ τεπῖρις ας- 

οἰάεγε οοπ[ιεν]ί, αιιοά ρε ε]αδ νεπαδ [απριῖ ΠοΠ Ῥεγοο- 

Ιείαν, Γεὰ [οἱαπ [αρρεάίείατ απαπίαπα αἆ Πρίαπι αἰεπάαπα 

[αἱ] ε[ε Ροίε[. Ηιο αάάο αιιοά πεφιε νεπαε ρε νε[- 

οαΏι [ρατίαο Παίιτα πας [αηπί απί ππῖπας Ῥεπο βγπιαῖας 

εἰ οοπ[ιαμ]]ίας, ααοπιαάπποᾶαπι ϱαο 1 ΤΟΠΗΠΑ νεηίγεΒ 

Ἱη[εγαηίας, απαγαπ ο[ομ]αίίοηες [εα αρεγίῖοηςς οἱ ταρ!]ο- 

πο Ρτορίες ἨΙΙΠΟΓΗπΑ αἱ Ἴπ Γρῃς οοπἰἰπθπίν εγα[!1θια 

οἱ πω Παπά ἵπεαι οροτ]απίας. Πηρίίο απίάεπι Ππουτίὶ [απ- 

βυ]ηῖς νασπαΙοπειη εΠιοῖ; ο[οιι]αιῖο νογο ΠΟΠ 6ΟΠΕΕΓΙΤΠΙ 

«Γαηθαῖπεπι ρτο[απάΙς, ργας[ετίΐπι απ εχῖ]ῖς Πί: [εἆ ραιι- 

Ἰαϊϊπι ἰεημίογεπι Ρρεγοοἰαπθ [αρογιεπίαα ατγίπαπι τε, 

Επι αυίεπι, αἲ ἀῑκϊ, νεῄσας οἰϊαπι ΨεΠΙδ ετο[οἸπθ 14ΏογαΠ-- 

Πρι [αησιϊηῖ ναομβίῖο, ϱπαπι π]οετῖς Ἱπ εα οοη/[ἱεη[ῖς 
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τουτέσειν ὀδύνη τὲ τοῦ µορίου καὶ πῦον καὶ Ίένα πολλάκις 

αὐτοῦ τοῦ σώματος τῆς κύστέως οἷόν περ δρύμματα. κατὰ 

τοῦτο οὖν ἄμεινον ἀκούειν τὸ ἀπὸ ταὐιομάτου σηµαίνειν τὸ 

ἐξαίφνης τοῦ τὸ χωρὶς αἰτίας φανερᾶς ἐκκρίνεσθαι. ἐκ 

γὰρ τῶν νεφρῶν αἷμα πολλάκις μὲν καὶ χωρὶς τῆς έξωθεν 

αἰτίας ῥαγένιος τοῦ αγγείου δια πλήθος, ἔδει ὃ᾽ ὅτε καὶ 

τδησάντων σφοδρότερον 3) κατενεχθένιων ἢ πληγέντων. 

οῦ’. ) 
Οἶσιν ἕν τοῖς οὗροισι ψαμμώδεα ὑφίσταται, τουτέοισιν ἡ 

κίσεις λιθιᾷ. 

3 ’ ε ’ 5 3 Ε) , 

[190]. Ου παντως 3} αὖὐστις, ἀλλ ἐνδέχεται καὶ νε- 
. “, 3 ε ’ - ᾿ . ., 

φροὺς, ὡὦσθ᾽ ἡμαάρτλται φαγερῶς ὁ αἀφορισμὸς Πτου γε αὖ-. 

τοῦ τοῦ /πποκραιους περιδύντος ὕλου τοῦ λύγου τὸ ἥμισυ 

µέρος 3) τοῦ πρώτου βιθλιογράφου παραλιπύντος. ἐάν τὸ 

Ώρπα ρταεοεάυπίς, 1 εΠ ἔπια ρατίϊς ἀο]οτ, {απι Ῥας, ἵπα 

αρ [αερο οογροΓῖδ νεῄσας νε]ηῖῖ πηημία οπαεάαπι τα- 

πηεηῖα. Ἠάο ΙβΙῖΙΣ ΤαΙΙΟΠε ῥρταεβαϊ γοσεαι (ροπ1ο Ρτο 

ἀεγερεπίε Πρπιβοβ!Ιοπε παπι ϱτο οἰίγτα ονΙάεπίεπῃ αι [ατα 

Ἀοεΐρετο. Ίαπι εκ τεπῖριο Πᾳιίάθαι [πο οκίεγηα εἰίθπα 

σαυ[α ργορίεχ ΠηΠπίαπα εορῖαπι νά[ε χωρίο, α)ᾳΙαπάο γετο 

εἰἶαπι οοπἰεη[ῖμς [αἰαπρις ααἱ εκ α]ίο Ιαρῇς αμί Ρῥει- 

ου(]]5 πιε]ίίας [αηρι]5. 

ΙΧΧΙκν ο 

Οιδις ἴπ μµγίπα αγεπο[α [μόμάεπε, Πς νε[ίοα «εαἰεμίο 

Ἰαδογαῖ. 

Νο ρίαπο νεῄσα, {[εὰ εἰ γεπες οα]ου]ο Ίαβοχατα 

απουπί. Όματα εοηβαϊ Πηι]αίμι [Πε αρλογί[αιπ ααἲ 

{απε ααοά ἩΗϊρροοχαίες ε[ε ἀἰπριάίαπα οἵα[1οη15 Ρ8ΤίεΠΙ Ἠθ- 

σεχεχῖί αι αιοά Ρτίβιι Ῥίρ]ορεαρ]μας ομ][ετί, Ῥΐνθ 
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Γὰ. Ομάν. ΙΧ. [190.] Εά. Βαθ. Ῥ. (249.) 
γὰρ ἐν νεφροῖς ἐάν τ ἐν κύστεν λίθοι γίνωνταιν ο μά 

χονταυ τοῖς οὔροις τὰ ψαμμώδη. 

, 
/ 

τι. 

. - . 3 Π ᾿ ΄ ” .) 4Ιν αἷμα ουρΣεήῃ καὶ Όρομβους καὶ στραγγουρίην ἔχη καὶ 
3 ’ 3 ’ 3 Δ ς / Δ ” 

ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἓςφ τὸ ὑπογαστριον καὶ τὸ περιναῖον, τὰ 
περὶ κύστιν πονέεο. 

, ο νά - 

Γἔγραπται μὲν διχὼς ἡᾖ τελευτὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, κατὰ 

τινὰ μὲν τῶν ἀἄντιγράφων πονξει, καθ ἕτερα δὲ νοσέει, καὶ 
σχεδὸν αλλήλων ταύτη γὲ οὐδὲν διαφέρουσιν αἳ γραφαί χ ή ῃ 7 φέρ 7θαφαί. 

-” 3” η ή ΄ |) 3 ’ .) 

κοιν ὃ᾽ ἀμφύτεραυ σφάλλονταυ, εἴ τις ἀκούσειξ τὰ περὶ 
τὴν κύστιν εἰρῆσθαι πρὸς Ἱπποκράτους, ὡσεὶ καὶ αὐτὴν 

τὴν κύστιν ἐγεγράφευ. τὰ γὰρ εἰρημένα συμπτώματα κοινὰ 
τῶν οὐρητικῶν ὀνομαζομέγων ὀργάνων ἁπάντων ἐστὶ κύστεως, 
νεφρών, οὐρητήρων. οὕτως οὖν ἄμεινον ἀκούειν τὰ περὶ 

κ ’ 3 ή ΄ ” ’ 3 ε 

τὴν κύστιν, οὐχ ὡς αὐτῆς µόνης δηλουμένης, αλλ ὡς καὶ 

επῖπη 1Π τεπῖρας [νο ἵη νε[ίιοα σα]ομ]ῖ Ρρτουτεεπῖας, πα 

οσα αΓΙΠΙ8 βτοποία ργοάειηῖ. 

ΙΧΧΧ. 

δὲ ομῖς [απριίπεπι εἳ ϱΥΜΠΙΟΣ ππε]αι εἰ [γαποιμγίατη Ίνα- 

ὄεαε, ἀοίογφμε ἵπ ἵπιιπι υεπίγεπι εἰ ῥεγίπαεµπι ἱποῖάαι, 

φε[ίοαε ρατίες ἰαδοταπί. 

Ώποβας πιοᾷῖ Ππῖς αρ]ογ][πά Γοπρίας ει, Ίπ απ-, 

Ῥικάαπι εχεπιρ]ατίρις Ἰαροταπί, Ἱπ ααἱραδάαπι αερτοίαπῖ 

Ἱεριίανς αἴαθ Ίαο ταίίοπο αἳ 1Πνίοθπι ΠΙμΙ]ο Ῥτορε νογθ 

ἀἱ[ογαραπί.  Απιρο ἰεχίας Ππιαὶ εγγογοπι [αεμηί, { ααῖΒ 

1]]αά νεῄοαε ῥρατίεδ νε] οἴτρα νεβσαπι Ιπίε]]εχετί αὖ Ηϊρ- 

Ῥοσταίο ἀῑοῖ, ασο ΠΠ Πρίαπι νοεβῄοᾶπι Ίαρογατο απιμοία[[εί, 

Οοπιπιεπιοχγαία Παπϊίάεπι [Υπιρίιοπιαῖα, απε[ῖοῖ αρρε]]αίῖδ 

πη]χΙοΠίς 1Π[ἱγαπιεΠ{18 οΙΠΙΡις νε[σας, τοπῖριας εἰ αγείε- 

τ1ραβ οοπηπιαπῖα Γαπΐ,  Θίο ἹΠίαπιο Ργαε[ικί οἶτοα γεβοαπα 

Ρᾶτίεβ αοοἶρετθ, ΠΟΠ αἱ 1ρία [ο]α γεβσοα, {[εά εἰἴαπι πα 
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τῶν συνεζευγµένων αὐτῇ μορίων. ἔτι δὲ μᾶλλον οὕτως 

ἀκούειν ἡμᾶς καὶ ὁ ἑξῆς ἀφορισμὸς ἐπιτρέψει, καθ ὃν οὐ 

τὰ περὶ τὴν κύὐστιν νοσεῖν φησιν, ἀλλὰ τῆς κύστέως ἕλκωσιν- 

ὑπάρχειν, ὡς οὐ ταὐτὸν ὂν αὐτὴν τὴν κύστιν ἁπλῶς µόνην 
ἀποφαίνεσθαί τι πάσχειν Ἠ τὰ πὲρὶ αὐτήν, 

πα. 
” ” ” 

Ην αἷμα καὶ πῦον οἱρέη καὶ λεπίδας καὶ ὀσμὴ βαρεῖα ἤ, 
Ν 

τὴν κύστιος ἕλκωσιν σημαίνευ. 

[101] ᾖἸΤὸ μὲν αἷμα καὶ τὸ πῦον οὐρεῖν πάντως ἐστὶ 
τῶν οὐρητικῶν ὀργάνων ἡλκωμένων κοινὰ σηµεῖα, τὸ δὲ 

βαρὺ τῆς ὀσμῆς, ὅπερ δηλοῖ τὸ αηδὲς, ἔτι τὲ μᾶλλον αἳ 

λεπίδες, ἴδια τῆς κὐστέως. ἓν μὲν οὖν τοῖς πλείστοις ἄν- 

τιγράφων, ἢν αἷμα καὶ πῦον οὐρέη, γέγραπται κατὰ δέ 

τινα αὐτῶν ἢν αἷμα ἢ πῦον ουρέη. δηλώσει δ᾽ αὐτὴ μὲν 
ᾖ δευτέρα γραφὴ παραδιαξευκτικὸν εἶναι τὸν 3 σύνδεσμον, 

Ῥατίες 1ρΠ οοηπεχαε Πρπϊῃοεηίατ, Αἲ εΠΙαΠΙΠΙΠΙ πιασί5 

ία πο ΙΠίε]]ίσετε [εαιπεης εἰῑαπι αρ]μαγΙ/πηας Ποτίαρίτατ, 

4ο ΠΟΠ 1άε Ῥατίοθ οἶχοα νεβσοᾶπι εχ][ιπῖ, «5 αερτοίατθ 

Ῥτοίεγί, [εὰ νεῄσαε εχι]εεταίίοπεπι Ἱπουπ[αί: απαῇ ΠΟΠΗ 

Ίάεπι ἀῑείατας Πί 15 αῖ υε[σαπι αρ[απι [οἱαπ αΡ[ο]αίε ρα[ῖ 

αἰαῖά εἰ αιϊ οἰχοᾶ γεβοαπι ρατίες α[εοίας ε[[ο Ρρτοπαποἷαξ. 

ΤΧΧΧΙ. 

δῖ φμῖς [αηρμίπεπα εἰ Ῥριμς εἰ [ᾳμαπιμίας ππε]αι, οἄογφμε 

Φταυϊς αἆ[ε, υε[ιεαε επμ[εεγαιίοπεπα [16πί[ιεαξ. 

Ῥαπριῖπεπι εἴ ρα ππε]ετο πγεἰϊοοτασω Ἰπβγμπιεηίέογαπα 

παϊχεομῖ [π[εγνίεπ [πα π]οεγαίογαπι ρίαπε οοπιπιμηῖα ρπα 

{απΐ, Αἲ στανεο]επίῖα «παπι ΡρτοςΙί Ἰπ[αανῖς εἰ Ἱηργαίι5 

οὐοχ εἰ αἀμιμο πιασῖς [ᾳπαπια]αο νεῄσαε Ρρτορτῖα, ἴπ Ρ]ι- 

Ρας Πίαφαα εκεπιρ]ατίρας [ [απσμίπεπι ει ρις πιε]αι [οτῖ- 

Ρίυπι ε[, ἵα αἱθαδάαπι ρ[Γοσαπα [ [απριίπεπι αμῖ ρμς ππε]αξ. 

Τρία νετο Ιεοίῖο Γεοππάα οοπ]αποίίοπεπι αμἲ ε[ο ἁλ]αποιῖ- 
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Ε4. οµασι. ΙΧ. ... Ἶ Εὰ,. Βα[. Ύ. (954.) 
ὡς ος ἂν ὑπάρχη τῶν εὐρημένων ἑλκώσέως εἶναι κ. 

µεῖον, ἡ ὃ᾽ Ἱἑτέρα τὰ δύο βουλήσεται συνεδρεύειν Ἠ ἅμα 

αλλήλοις ἢ ἐναλλάξ. 

πῄβ. 
« ΄ 3 -” 3 , -” Π ’ ΄ 

Οκόσοισιν ἓν τῇ οὐρήηδρή φῦμα γίνεται, Ίουτεοισι διατευή- 

σαντος καὶ ἐκραγέντος λύσις. 

4ιῶ βραχυλογίαν οὐδὲν αξιόλογον οὗτος ὃ ἀφορισμὸς 
ἔχειν ὑποληφΘήσεταυ. πρὀχειρον γὰρ παντὶ γνώναι τῶν ἐν 

τῷ πόρῳ τῷ οὐρητικῷ τῷ κατὰ τὸ αἰδοῖον, τοῦτο γὰρ οὐ- 
θήθραν καλοῦσι, συνισταµένων φυμάτων τὴν λύσιν γἰγνὲ- 

σθαι ῥαγένιων. αλλ εἰ προσχώμεν τὸν νοῦν, ἔνδειξίς ἐσεί 
τινος μείζονος πράγματος. ἐνδέχεται γὰρ ἰσχουρίαν δῆ τινα 

γενέσθαι καὶ διὼ τὸ τοιοῦτον φῦμα καὶ μέντοι καὶ ὡς τὸ 
φῦμα τοῦτο ῥαγὲν ἰάσειαι τὴν ἰσχουρίαν ἐὔδηλον. ἀλλὰ 

ἐκεῖνό γὲ παραφύεταυ τοῖς εἰρημένοις ἑπόμενον ζήτημα, πό- 

ναπι Ἰπάϊσαί, τί οοπιποπιογαϊογαπι μίγαπιοαο γεὶ πια] παπα 

νο] νἱοῖ[ππα αἀεί[[ε Ρρο[ια]αρῖ, 

ΙΧΧΣΙΙ. 

Ομίδις ιν µΤεί]γα ειδεγομίμπα παει, εο [μρριγαιο εε 

7μμριο [οἰμείο. 

Ῥγορίεγ ογα[1οπῖθ Ῥγεν]ίαίεπα ΠΙΗΙΙ ε[αία άρπα Ἰμα-- 

Ῥοεγο ἡ]ο αρμογ][πας οομ]ΙοΙίσ. ῬΡγοπιρίαπα εηίπα ε[ὶ απῖ- 

οπἶᾳμο πο[ῄε 1π πιεαῖα πτίπασίο ο 1π ρεπο εί, Ἱπίο 

επῖι γείμχαπα νοοιίαηί, { οοηβ[ιαπί (αβθεγομ]α ϱπαθ ρο[ῖ- 

εα τυπραπίας  Ποτίὶ [οἰαίοηθπι,  Ύεταπα ΠΠ ασοοΙγα [ας 

ΕΠΙ νογ{οΓΙΠΊ1Φ, γεῖ οιι]αδάαπα πια]οτῖς Πί ΠπάΙσα![]ο, Όοη-- 

Επρτε οπῖπα Ἰ[οαγίαιπα, Ἱ, 6, αγίπας Γαρργείβομθιη, αφπαπα 

οὗ ο]ιιδπιοί (μὔεγο πα οβοσ!ῖπῖ, 6οφιιο χηρίο ἴ1ρογοι]ο 

{υἱαγαπα 1[οματίας [ΑΠΒΙΙΟΠΕΙΑ ε[]ο οετίο οοηβαί,. Ύογιπι 

οκ ἀῑοί]5 Ί]]α αιπαε[ίο Γαβοσίας, πίτα Ρχουγεαίιαι Ίου 



' ! 

ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΊΟ1Σ ΣΠΟΜΝΗΜΑΊΑ4. ἍΤ7θ 
Ε, Οἶατι. ΙΧ. Γ101. 105.] Εὰ. Βαΐ, . (981.) 
τερον ῥήγνισθαι µόνον βούλεται τὸ κατὰ τοῦτο χωρίον 

συνιστόμένον οὔμα ἢ πλεισιάκις μὲν αὐτὸ τοῦιο συμθαί- 

1ὲ:ν, ὀίνασθαυ δὲ διαφορεῖσύαι ἡ παράδειγµα τῶν λύσεων 

ἓν τυῦιο ἔγραψε, τὴν ῥῆξιν, ὅπερ καὶ αληθέστερὀν ἐστιν. 

πγ. 

Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινοµένη σμικρὴν τὴν ὑποχώρησεν 
σημαίνευ, 

ν ο 3 1 3 . 3 

[192] "Ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαιόν ἐστιν ἀναδοῦέντος 
τοῦ κατὰ τὴν ποιλίαν ὑγροῦ βραχυτέραν γενέσθαι τὴν ὑπό- 

χώρησιν πρόδηλον παντί. συνέµφαιγει δὲ τούιῳ καὶ ὅτι 

διεξελθόντος ἅμα τοῖς σιτίοις ὑγροτέρα μὲν ἡ γαστὴρ γενή- 

σειαι καὶ διὼ τοῦτο πλω ὑποχωμήσει, τὸ ὃ᾽ αὖ οὗὖρον 
3/. 3 η ν Γ. Ν ς ” 5 Β 

ἔλαιτον ἐκκριθήσετοι. διδάξει ὃ᾽ ἡμᾶς ὃ λόγος οὗτος ἰα- 
ς ΄ η ΕΕ /; ε 

µατα ῥευματων γαστρὸς καὶ Σηρότητος" ἐφψ ὧν μὲν ὑγρο- 
, /’ - / ’ 3. μη. 

τέρα γίνεται τοῦ προσήκονιος, τό τὲ πύµαά ἔλαιτον ὃωσο- 

1π Ἰοεο {πβετομίηπα ταππρί ἀμπιϊακαϊ νειί Πτρροογαίες, απ 

[αορί[ήπιο απιἶάεπι 14 ἑρ[απι ασείἀεγε; ἀῑ[οαιϊ ἵαπιει ροῖε, 

8π Ίου παπι [οἰαοπΗα εχεπιρ]αά ταροπυπα [ουρί18 

Ῥτορο[μεΓ. Οιοά απιαπα νετίας νἰάείητ. 

ΓΗΧΧΧΙΠ. 
Ομί πεῖείμς ποοῖι ᾗ[ε εορίο[ως, ῥαμεαπι ἀε]εοιίοπετα [1δ- 

πί[ιεαε. 

Οιποᾶά πεοε[ατίαπι απἶάεπι Πί ἀῑβγιραϊο νε α- 

πηοχο Ραμείογεπι βεγῖ ἀε]εοιίοπεπι απ]οσίηιιε πια] Γε[ία τα 

εἴι.  δεὰ εἰ πια! 1]αά αρρατεί, αιοἀά εο Ἠωππογο πα 

ουπι οἰμαγ] Ππιο[ίίπα Ρεγναεμίες αἰνας απῖάεπι Ενα ηΥΙά1ΟΥ 

τεάσαίυτ, Ιᾷείγεο εἰ Ρίυνα ἀε]ιοιεί εἰ ΠΓΙΠᾶ Ραιςίου εχ- 

οδγΠείαγ.  Ὠοσεεβῖί αμίεπι 105 Ίαεο ταϊίο αἱ ἀεβιαΣΤΟΠΗΙΗΙ 

εί [οοῖιαιῖ νεπίγ]ς τειηεδία. ἵπ φαρις επίπῃ αἰνι φ1απή 

ἀεεεαί Ἠαπηϊάίον ε{ι, 15 Ρατοίογεπη Ῥοΐπια ἁαβίπιις αἰφιο 
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Εά. ματι. ΤΧ. Γ195.] ΓΕ. Βα[,. Ῥ. (284.) 
μὲν ἐπί τὲ κίστιν ἐπιτρέψομεν ἀφικέσθαι. ἐφ ὦν δὲ ξη- 
ροτέρα, καὶ πλεῖον δώσομεν τὸ πόμα καὶ τὴν ἀνάδοσιν ὡς 
οἷόν τε κωλύσομεν. 

ἔρβας πιοίαπι αἆ γεῄοαπι οἰεβίπα. Όπίθας νετο {Ποοῖος 

ει, ρεγίογεπ Ῥοΐαπι εχμ]βερίπημς οἱ ε]ας ἀῑβειραιίοπεπι 

᾽αποᾶᾶ Πο Ροίεβ Ῥχομἰρουίπιας, 



1ΠΠΟΚΡΗ4ΙΤΟΥΣ ΑΦοφΙιΣΜοΙ κά 

Γ44ΗΝΟΥ ΕΣ 4ΥΤΟΥΣ 

ΥΠΗΟΗΝΗΜΗ«Ί:1. 

Εὰ. (ματί. ΤΧ. [199. 494.] 4 Εὰ, Βα[. Υ. (295.) 

α. 

[105] (266) Ἀπασμὸς ἐξ ἐλλεβύρου ΦΘανάσιμον. 
------ ' 

Τοῖς ἐλλέβορον εἰληφόσι λευκὸν, δηλονότι, τοῦτο γὰρ 

ἁπλώς εἰώθασιν ὀνομαξειν ἑλλέβορον, οὐχ ὥσπερ τὸν µέλανα 
μετὼ προσθήκης, τούτοις οὖν ἐὰν καθαιρομένοις ἐπιγένη- 

ται σπασμὸς, ὀλέ- [194] Όριον εἶναί φησι τὸ σύμπιωμα, 

γίνεται μὲν γὰρ οὐ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς καθάρσεως ἠγίκα 

ΗΙΓΡΟΟΠΑΤΙΣ ΑΡΗΟΗΙΡΝΙ ΕΤ 

σβδΕΕΝΙ ΙΝ ΕΡ0Ο5 ΟΟΜΝΕΝ- 

ΤΑ. | 

1. 

(ωυ][ο ει υεταϊγο Ιεα[ίς, 

Ουἵ γεταίταπι α[Παπιρ[εταπί, αἱραπι [οἴ]οεί, Ίππο 

μοπῖπι Ππιρ]]ο]ίες εἰ]εῦογαπ, ποπ Πόαί πῖργαπι ΟΠ α4[ε- 

οΙΙοπε ΠοΠΙίπατε οοπ{[αενετιπί, 15 { ἀάπι ΡΙγΡαΠΙΙτ οοΠ- 

να]ῇο [αρεινεηῖαί, Ῥετηϊοίο[απ [γπηρίοπια είε ρτοπή- 

οἷαί, ΕΙ επῖπι πος ΙΠΙΙο ΡιγραοΠπῖδ, 4ο ἴεπιρογε [ὰ{- 
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Έά, Οµατι. ΙΧ. [19ά.] Ε. Βα[. . (565.) 
τοῦ πνιγῆναι κίιδυνος, αλλ ὅταν σπαραχθώσι σφοδρότερον 

ἐμοῦντες, δι αὐτὴν μάλιστα τὴν ἐν τοῖς ἐμέτοις συντονίαν 

πονησάντων τῶν κνευρῶν κατὰ συμπάθειαν τὴν πρὸς τὸ 

στόμα τῆς γαστρὸς, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἄλλως ἑωβάκαμεν, ὅταν ἰσχυ- 

ος δηχθῆ, γεγενημένους σπασμοὺς ὥσπερ καὶ τῷ νεανί- 

σκῳ τὸν ἰὸν ἐμέσαντι. ᾖβἕλτιον γὰρ ἰὸν, οὐκ ώδη τὸν ἔμε- 

τον ὀνομάδειν ἐκεῖνον, ἐπειδήπερ ἦν οἷος ακριβὴς ἰὺς ὀνομα- 

ζύμενος εὐανθέσεατος. αλλὰ κατά γὲ τὸν ἔμετον ἐσπάσδη 

πᾶν τὸ σώμα καὶ ὅ τὲ πυρετὸς αὐιοῦ καὶ ὁ σπασμὸς ἐπαύ- 

σατο παραχρῆμα κενωθέντος τοῦ {οῦ. τοιοῦτον ὃ᾽ ἦν τὸ 

ἐμεθὲν, οἷον εἴ τις ὕδατι δεύσειεν ἰὸν τὸν ἄρισιον, ὡς γενε- 

σθαι σύσιασιν ἐξ ἀμφοῖν σιραίου πάχευ προσεοικυῖαν. οὐκ 

ἀδύνατον μὲν οὖν, ὡς ἔφην, καὶ κατὼ συμπάθειαν τὴν πρὸς 

τὸ στόμα τῆς γαοτρὺς ᾖ}ενέσθαυ σπασμὸν ἐπ᾽ ἐλλεβύρῳ 
λευκῷ, καὶ εἴη ἂν ὁ μετριώιατος σπασμὸς οὗτος. ἐγχωρεῖ 

δὲ καὶ δι αὐτὴν τὴν πένωσιν ὑπερκαθαιρομένοις αὐτοῖρ 

γενέσθαι σπασμὀν, ὡς καὶ τοῖς Χολερικοῖς ἐπιγίνονταυ συνολ-- 

Γοσα(1οπῖ5 Ῥεγιοπ]απα Ππιπιϊπεί, [εα απαπάο Ψοπιεῄίοθ νε- 

Ἱοπηεπ!τις νε]]1σαίῖ νεχαπίασ, ρτορίον Πρίαπα ππακίπιθ ᾳ1αθ 

Ἰπ. νοιπ]ιθας οοηοϊιαίασ, οοπἰθηΙοπθια πογνῖ Ῥες 681 

ᾳιιαΙή ΟΙΙΠ1 οΓ6 νεπίτγιουμΙ (γπιραμίαπα [ογήαπίας Ἰαῦοταπ”- 

Πας, Όσα ΤΠ το 6Ιἴαπα αἰῖας 4 άΠ1 νε]ιοαηί]α5 Πιογάε-- 

τοίμγ, οοηνι][ίοπο Πο νιάσπιδ; οπεππαάπιοάμα 4ἀο]ε- 

[οεπιῖ ασσΙα1ί, αι. αογησίπεπι νοπιυ!, ΒΡταε[αϊ εΠΙπι 8ε- 

πησίπθια παπι αετασίπο[ααα νοπίαπι Ἱ]απ αρρε[ίατε, 

αιαπάσφι]άεπι ἰα]ῖδ εταί, ααΙδ Ἱπεγα αετισο ποπι]παϊα 

οἰγίαἰ[[ππως.  Ύεγιαπι ρεν νοπιίμπα {ο οογρα5 οοπνι]-- 

Γαμι, αἴφπαο εναειαίο αεγιρίπε «παπι ῥργΙπιηπι Γευεῖς 1ρ[αφ 

εἰ οοπν [Πο οε[αγαπ!ί,  Οιιοά νοπίι αεκο][αια ε[Π, ἴαἱα 

ογαῖ αο Π ηαἱδ ορίίπιαπι αεΓΙΡΙΠΕΠΙ [ο 8ηίια [οἰναί, αἱ εκ 

πἰχαφαςο οοηΠαἴαπι οοτρι5 [αρας γεζεγαί ογα [ιά Ἱποιη, Νο 

Ἱπιρο[αρί]α ε[ὶ Πρίν, αἱ ἀῑκί, αἱ ϱο; οοΠ[ΕΙΓαΠ1 ΟΙΠ1 916 

νεηίν1οιἶ αὐ εΙΙεβογο α)νο Πατί οοπνι]ιοπθπα εἰ Ίιαεο {ο- 

πει οοΠγα][ο πιοεγαιΙ[ππια. ΡοΠΙΡΙΙε ᾳποφπα ε[ὶ οἱ Ρτο- 

Ρίεν ρίαπι ναοααίοπεπα 15 απὶ Γαρτα πιοάππι Ῥιχραπ{αγ 

οομνΗ][Ιοπεπι ορορὶπῖ, τα Ύ«ααο ομο]εγίοῖ οοπ{γαοΙΙοιθΒ 



{ 
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Κά. ΟἨοτι. ΙΧ. [10..] Ε. Ῥα[. Ύ. (986.) 
καὶ πολλάκις καὶ μάλιστα τῶν κατὰ τῶὼςο γαστροκγημίας 

μιυῶν. οὐκ αδύνατον δὲ οὐδὲ διὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρ- 

µάκου τὼ ἔκ τῶν νεύρων ὑγρα πρὸς ἑαυιὸ βίᾳ σπώνιος 

ἓκ τῆς Κακοπαθείας ταύτης ἐπιγενέσθαι σπασµμόν" ἀλλὰ 

χαὶ τῆς δυνάμεως ἐνίοτε τοῦ ἐλλεβόρου πρὸς ἀνάδοσιν ὅρ- 

Ἱησάσης σφοδρύτερον, ἐγχωρεῖ τὴν τῶν νεύρων οισίαν ἕη- 

ρανθῆναι βιαιότερον. ἐδίδαξε ὃ᾽ ἡμᾶς αὐτὸς ὁ “/πποκρά- 

της ὡς ὁὃ σπασμὀς ἐπὶ κενώσει καὶ πληρώσει γίγγεται τῶν 

νευρωδών δηλονότι σωμάτων, φ᾽ ὦν αἳ κατα προαίρεσιν 

ἐνεργοῦνιαι κδνήσεις. ἐστι δὲ ταῦτα τόνοι, σύνδεσμοι καὶ 

ῖες καὶ τένοντες ὥσπερ ὁρῶμεν ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ἱμάντας 

τε καὶ γορδας τεινοµένγας, ἐαν τε Σξηρανθώσιν ἐπὶ πλέον 

ἐαν ϐ) ὑγρότητι πολλῆ διαβραχώσιν, οὕτω καὶ κατὼ τῶν 

ἑώων σώματα τὰ πολλὰ τὸν σπασμὀν εἰκὺς γίνεσθαι πρό- 

ὅηλον ὃ᾽ ὡς ὁ μὲν ἐπὶ πληρώσει δυνατός ἐστι ἰαθήναι κξ- 

γώσει, τὸν ὃ ἐπὶ κενώσει τε καὶ ξηρύτητι τῶν νεέρων οὐ 

πάνυ τι δυνατόν ἐστιν ἰάσασθαι. γίνεται δ᾽, ὡς ἔην, καὶ 

καιὰ συμπάῦειαν σπασμὺς, ὃν οὐχ ἡγηιέον ὑπὸ τοῦ ΄Ίππο- 

{αερῖτιφ ονοεπ!ιιπ 3ο Ρο [ΠΠΠΙΙΠΙ ΘΟΓΙΙΠΙ ααϊ [αγ] ΙΠΓΕΤΙΠ- 

αρ αα[οι]ογαπ.  ἂεο πο εἰῖαπι Πετὶ ῥροίε[ Ργορίες 

αεἰΙοπθπι Ρατηιαοϊ εκ πεγνῖθ Ἠήπιογθς αἆ Γε αἰ{γα]εῃ {16 

εκ Ίιου Ίαψοτο οοπνι]Ποποπι [πρεγνεΠίγθ. Ομίπ εἰίαπι 

εἰ]εῦονί Ππίενγιιπι νυϊ αἲ ἀπ ΙοΠεΙή νεμεπιθη {118 οοΠ-- 

οιἰαία οὐ 1ηςδῖῖ ΠΘΓΝΟΓΙΗΠΙ Γιρ[ίαη ανω νἰο]επ{11 οχ[ῄοσαχ]. 

«308 επἶπι 1ρίε Πιρροσταίες οοπνι]Ποηοπι εκ Ἱπαπίίῖοηπθ 6 

τερ]είῖοηε Πε ἀοομῖί οογροτΗπ ν]ε]]εεί πετνοίοταπι, αἃ 

αὐ1διι νο]απίαγ Πιοία5 Ροτ[ΠΟΙΗΠΙΗΥ, Ἠαεο αι{θπι [απ 

πενγν], ἨἩροπιεπία, πη[οα οἱ {οπάίπθε. Ομπεπιαἁπιοά μα 

εΠΙπ Τη τεβιις οί]απι εχΙετηῖ5 Ίογα εἰ εοτάας εχἰεπὀῖ 5εχ-- 

πΊπηιιδ, νο γεμεπιεπ!]μδ οχ[ιοσθη{σς [νε οορίο[α µπιογθ 

Ἱπορησηίας, Πο εἰίαιῃ 1π απἰπια ΙΙ οογρονίδιι ραν ε[ι 

Πετῖ ΠΟΠ Τ8ΤΟ οοπνμ]Ποπθεπ. ΒΡοιτο Ππιεί εκ τερ]είίοηθ 

οοην]οπεπι ουταὈί]επι ε[[ε Ῥογ ναςπαΙοπΠεΠι; αμα νεγο 

εχ ΙΠαΠΙΠοπθ ΠΙ οἱ [ΠοοΙπίθ ΠΕΓΝΟΓΗΠΙ, ΘΛΠΙ νὶκ υπ ται 

επγαίΊοπεπι αἀπηιίετο, ΕΙί εἴῖαπι, αἱ ἀῑκί, ρε [γπιρα- 

{μάπα οοπνυ]Πο, «παπα αὉ Ηἱρροοταίε ργαείετπη][Ίαπι Γι [Τα 



7θλ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Ἐά. ὅλατε, ΤΧ. [194.] Ἐά. Βα[. . (295. 
κράτους παραλελειφθαο. τὸν γὰρ πρώτως γιγνόμενον σπα- 

σμὸν ἐδήλωσεν ἐν τῷ Φάναι, σπασμὸν ἐπὶ πληρώσει καὺ 
κενώσει συνίστασθαι, καὶ μὴν καὶ τῷ λόγῳ τῆς δήξεως 

ἴσμεν ἐπὶ τῷ στομάχῳ λυγμὸν 7ινόμενον, ὡς ἄν τινα καὶ 

τὰ νεῦρα πάσχειν ὁμοίως προσδοκῆσαι καὶ δύδει καὶ ὃὁ 

σπασμὸς οὗτος ἐνίοτε γίνεσθαι τοῖς ἐπ ἐλλεβόρου καθαιρο- 
µένοις ὑφ Γπποκράτους οὐκ εἰρημένος" εἰ μὴ, νὴ άία 

Φαίη τις αὐιὸν ἐπὶ κενώσει συμβαίνειν τῶν δακνόντων χυ- 

μῶν Κηραντικῶν ὑπερεχόντων. οὔὗτου μὲν οἱ τρόποι τῶν 

ἐπ᾽ ἐλλεβόρῳω σπωµένων᾽ Θεραπεύονται ὃ᾽ αὐτῶν ὅ τὲ διὰ 

δῆξιν καὶ ὁ δια τὴν συντονίαν τὴν ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις, ὁ δὲ 

διὼ ξηρότητα τῶν αἀνιάτων ἐσιίν' εἰκότως. τοιγαροῦν ὅλον 

τὸ γένος τοῦ τοιούτου σπασμοῦ φῆσι Φανάσιμον ὑπάρχειν 

ὃ “/πποκράτης, ἐπειδή τινες μὲν αὐτοῦ διαφοραὶ δυσίατου, 

µία ὃ᾽ ἀνίατὸς ἐστιν. 

απσαταπάππι ει. Έα οηπἶπι οπαο ρτίπαπι Πί οοπνα][ο- 

ηεια ἀεο]αταν]ί Ύ1πά Γρα[ααπι εκ γερ]είίοπο αίηαε Ἱπαπ]-- 

ἴἶοπο σεπεταγὶ Ρτοπιηοῖαί, Ἐί [απο εἴῖαιι νε]]]σαοπῖ8 

ααί ππογ[ας ταίίοπα Πησα]ίαπι 1π ογε γεηΙγ]οι]Ι Πετί πο- 

νΙπΙ16, αἆεο αἱ. αἀἱδρίαπι εἰ Πεινος [πετ α[ποί εχἰ[-- 

πιάνο, ΄ Ἐί Ἴαεο οοπνι]{ιο 1δ ααὶ γεταίτο ριτραπίατ 

Ποτί Ππίετάαπι νιάεδίίατ, αἩ Ἡϊρροοναίε ποπ επιηοῖαία, 

ΠΙΠ Ῥετ ὀονεπ Ἰ]ίαπι απῖς οκ ἀπαπίίοπα οροσϊσῖ, απ ππα 

πποτάαζθς ΊΠπογες {ἱσοαπαϊ [αοι]ίαίο Ρο]]εαπῖί. ἨΗϊ [απο 

Γαπί πιο, απαἴθαδ Ποπ]πες εκ εἰἰεροτο οοπνε]Ιαπίασ 

οιιγαίαχ απίοπι εκ 1ρῇς πι ααϊ Ργορίες ΠΙΟΥ{ΙΠΙ, πα 

απ Ρνορίεγ εομ[εηοπεπι εκ νοπήίρις οοπνε] Παν αἱ 

ἀεπίᾳιπα οϐ Ποοιίαίειη, ΙΠ[απαβί]] ε[ι, Όματε πιεγ][ίο ΗΠἱρ-- 

Ροσταίες ἴοίμπι Π]αδπιοςί οοπνα][οπῖς Ρεπας ο[[ε Ιεία]α 

Ρτοήιποῖαί, αἀοηίαπαι Ἴριαςφ απίάεπι ΠοΠΠ]]αο ἀῑΠεγεπίῖας 

οιιταία [απ ἀῑῃιοίϊεδ, ἆπα αιίοπι ε[ί 1η[απαῦ1]1. 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΗ. ἍᾗἼᾳ. 
Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [15.1 Εά. Βαῇ, Ῥ, (9865.) 

[196] ᾽Επὶ τραύµατι σπασμὸς ἐπιγενύμενος Θανάσιμον. 

«ρσπερ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ Φανάσιμον ἔφη τὸν 
σπασμὸν, ἐν ἴσῳ τῷ πιγδυνωδη τε καὶ τελευτώντα πολλάκις 

εἰς θάνατον οὕτω καὶ νῦν τὸν ἐπὶ τῷ τραύµατι σπασμὺὸν 

ὠνύμασε Θανάσιμον, οὐκ ἐξ ἀνάγκης τὲ καὶ διὰ παντὸς ἔπι- 

φέροντα Θάνατον, ἀλλ ὡς πάνυ πολλάκις. ὠὡσαύτως δὲ καὶ 

κατὰ πολλοὺς τῶν ἐμπροσῦεν ἀφορισμῶν ἐφαίνετο τῷ Θα- 

νασίµου ὀνύματιο χρώμένος. ἐπὶ γοῦν τοῖς τραύμασιν οἳ 

σπασμοὶ γίγνονται τῷ λόγῳ τῆς ἑπομένης αὐτοῖς αλεγμονῆς, 

ὅταν ἄψηται τῶν νευρωδών μορίων. καὶ πρῶτά 7ξ φαίνε- 
ται σπώµενα τά τὲ κατ εὐθὺ τῶν φλεγμαινόνιων, εἶθ᾽ 

οὕτως ὕταν καὶ τῆς ἄρχῆς αὐτῆς ἄψηταυ τὸ πάθος, ἐπὶ 

πᾶν ἐκτείνεσθαι τὸ σώμα. ἳ 

ην 

Τι πεγι Γμουεάεπς οοπυμί[ιο Ιεια[ς. 

Οπεπιαάπιοάαπα 1π εο αὐϊ Ἠππο ΡγαεσεᾷΙί ἰεκίωμπα Ιε- 

{αῑεπι ἀῑσοεραί εοπνα[οπεπα, αποά Ίάεπι εἰὶ αο Π ρετίοιι- 

Ἰο[απι εἲ [αερίι5 αἆ ππογίεπα [εγπΙπαπίεπι ΡΤο[εττεί, {ο 

εἴῖαπι Πιιπο οβοτίαπι εκ νΙ]Πετο οοΠΥΙΙΠΜΙοΠεΏι ]εία]ειῃ πο-- 

ΠΙΠΑΥΙΤ; ἩἨΟΠ αιοᾷ εκ πεοε[ιίαίε αο [επρες, [εὰ αιιοἆ 

τ8γο αἀσιοάμπα πιοτίεπι αἨΏεγαί. Ἐοάεπι 4ποᾳμθ πιοάο {π 

Παρετ]ογῖρας πια]ῖς αρΠοτΙ[αι]δ 1εἰα]ῖ ποϊηίπε τι νί[μς εῇ., 

γπ]πετινις Πμ]άεπι οοπνι]ῇοπες [αρογνεπῖαπί ἱπῇῄααηα- 

Ποπ] 1ρία [εᾳπεη!ῖδ ταίῖοπα, πβί ΡαΓίες Πεχνο[ας αἰ[ῖσε- 

τῇ. Αο ῥΡτίπαπι αἶάεπι οοπγε]Ι νιἀεπίατ Ύάε ϱ ἀᾱἷ- 

χεοίῖο ρατβις ἸΠπῇαπιπιαίίοηπε Ιαρογαπβις τε[ροπἀεΠ!, 

Πεϊπάε αί {ρ[απα εἰἶαπι Ρρε]πο]ρίαπα αἰΗβετί ἱπβαπιπα[ίο, 

1Π. [οίμπι οοχρα8 εκίεπἀΠίαγ οοπΥμ]ῇο. 

6ΑΙΕΝΙδ ΤΟΜε ΧγΠΙ. ΡΑΏδ ΠΙο υ ἆ ἆ 
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Εά. ασε, 1Χ. [15 4901 τ. Εάν Ῥαΐ. Ύ. (205. 
7. 

ἵματος πολλοῦ ῥυέντος σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος 
κακόν. 

Οὐκ ἄλλο µέντου νοµιστέον δηλοῦσθαι ἐκ τοῦ πρὀσθεν 
ὀνόματος τοῦ Θανάσιμον, ἄλλο ὃ᾽ ἐκ τοῦ νῦν τοῦ κακόν. 

εἴωθε γὰρ ὃὁ “Γπποκράτης ἐκεῖνα τῶν συμπτωµάιων ὀνομά- - 

δειν οὕτως, οἷς ἐπιγίνεται πολλάκις καὶ Θάνατος. εἰ δὲ τῷ 

μᾶλλόν τε καὶ ἧττον αλλήλων δόξειεν τὰ ὀνόματα διαφέρειν, 

µείζονα τὸν κἰνδυνον ἐνδείξαιτ ἂν ἢ Θανάσιμον φωνὴ τῆς 

κακόν. ὃ γοῦν ἐπὶ. πολλῆ κενώσει τοῦ αἵματος γιγνόμενος 
σπασμὸς ἐκ Θατέρου γένους ἐσιὶ τῶν ποιούντων αὐτὸν αἰ- 

τίων, ὧς προείρήται. 

| δ’. 
196] ᾽Επὶ ὑπερκαθαρσει σπασμὸς ἢ λυγμιὸς ἐπιγινόμε- 

νος κακόν. 

ΠΠ. 

Ε[ι/ο εορἰο[ο /απρμῖπε οοποµί[ο αμς [πρι]εμς αεεεᾶενς 

πια[ιτα 

Νοπ αἰιπά απ]άεπι [αρεγίογε ἀρ]οτί[πιο ]εία]ῖς ποπιῖπα, 

δμά νετο Ῥγαε[εηίΙ ρε ππαἰαπι Πρη]ῃοατί εκΙ[ιππαπά πα 

εΠ. Οοπ/[αενί Πααϊάεαπι ἨΗϊρροσγαίε οα [Ὑπιρίοπιαία [ο 

βΡρεΙ]αγε, ϱπἱβΙΦδ ΠΠοΥ [περο [Πρεγνεηπῖί, δί αιΙᾷ νετο 

πιαρῖ5 ΠΙῖπμδνο «4ΗΤετγο Ίαεο ποπιῖηα Ιπίεγ [ο νΙεδΗ1, 

πια]5 ρεχ Ἰαία]ο Ρρεγίοι]άπα, ααπι ρε; πια]απι Πσηϊιβεαδί-- 

{πν.  ΘΙᾳπΙάθπι ᾳ1αθ οορίο[α [απραϊπῖ ναοιαίϊίοπθ αοοσθά1ί 

οοΠπν]Πο εχ αἰίεγο 6επεγε ε[ οαι[αγιπα Πρ[απι ε[Ποἰεπ]απι, 

υἱ [αργα ἀῑσοίαπα ε{ί, 

1Υ. 

θμαε ργο[μ[αε ριγβαεὶοπὶ οοπυμµί[ο αμ [πρίζες [ουεαῖε 

πια (1η. 
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ΓΕ. παν. ΤΧ. [196] Εὰ. Ῥα{, Ῥ. (985.) 
"Όπερ ἐνίοτε τοις ἑἐλλέβορον εἰληφόσέν ἐλέγομεν γίγνε- 

σῦαι, τοῦτο νῦν ὑπὲρ ἁπάντων ἀπεφήνατο τῶν ὁπωσοῦν 

καθαιροµένων. σπὠνταί γαρ οἳ ὑπερκαθαιρόμενοι κατω τὰς 
εἰρημένας αἰτίας ἐπὶ τὸν ἑλλέβορον εἰληφύτων, κἰνδυνός τε 

καταλαμβάνει τοὺς οὕτω κάµνοντας οὐ μικρὺς, ἐπειδὴ πολι) 
χτίρων ἐστὶν ὁ ἐπὶ κέενώσει σπασμὸος τοῦ διὰ πλήρωσιν. 
ὕτι δὲ καὶ ὁ λυγμὸὺς σπασµός ἐστο στομάχου κατὰ τὸν “{π- 
ποκράτην γινώσκοµεν δήπου. 

κ 
"Ην μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις ένηται, σπασθεὶς ἄπο- 

Ὀνήσκει, ἣν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβη ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθων 

καθ ἢν αἱ κραιπάλαι λύονται, φθέγξηταυ. 

Π]ληρουμένων τῶν νεύρων ὁ τοιοῦτος ἐπιγίνεται σπα- 
σµός. είωῦθε δὲ ῥᾳδίως αὐτω πληροῦν ὁ οἴἶνος, ὡς ἂν Όερ- 

μὸς ὑπάρχων τὴν κρᾶσιν τοιαύτή φύσις, ἑτοίμως ἅπασιν 

Οποά ποπηι]]ῖς Γηπιρίο ε]]εβοτο αοεϊάετε ἀἴοεραπιις, 

Ἠοο πΠππο ἆε οπιπῖρας ααὶ απονῖ πιοᾷο ριγσαπίχ Ργο- 

ημηοϊαϊ, Ου παππφαε ργαείεχ πποάσΠα ραγραπίας, οϐ οοπι- 

πιθιπογαίας οα[α5 1ρ{ οοπνε]]ΗπίαΣ, αμἴρας. ααἰ εἰ)Ιεβογαπι 

Γαπιρ[ετιπί, Ἱία ]αρογαηίῖθας ποπ ραγναπι ἱπρεμάεί Ῥοτί- ᾿ 

ουἱμπη; πια]ίο Πηπϊάεπι Ῥε]ος ϱΠ α ναοιιαἰῖοΠθ ϱ παπι Ῥος 

Γ περ]εΙοπεπα {8οἱα οοπΨι]{ιο.  Ουτοά αιίεπι δἳ Πηρι]ίας Πί 

Ποπιαομῖ οοπνα]ο, [εοππάππα Ηἱρροοταίεπι πο πῖηαθ 
ΠΟΥΙΠΙΠ8. 

μι. 

δὲ ομίς εὐτίμς ἆἄεγερεπιε οὐπιμέείεαε, εοπριἶις ΠΠΟΤΙΕΗΥ, 

πα ειπα [ερτὶς οογτὶρμεγίε αμὲ φµα Ίογα εταρμία [οἰυῖ- 

ἔμγ, νοσεπι εἀἰάεγιξ. 

Βερ]είῖ πεγγί9 ἰα]] οοηνιι]{ο οβοσίίαν, Ὑίπαπι αιι- 

επι εο5 {α8οἷ]ε περ]ετε [οἱεί, αἱ απο [επιρεταππεπίο {1 

οα]άαπι, Γαἱί ΠαιΙάεπα Παίιγα Ρχοπιρίε οπ]ηία Ρεπείταί, 

Ράὰά 2 
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Έά. Οµατι, ΤΧ. [106, 197.] Εά. Ῥαβ, Υ. (585. οφ.) 

εμανεωλόνος καὶ μάλισθ᾽ ὅταν μη πάνυ τι παχυμερῆς Π. ! 

τῷ μὲν οὖν πλήθη τῆς οὐσίας τὸν σπασμὸν ἐπιφέρὲν τοῖς 

νεύροις, τῇ ποιύτητι δὲ θεραπεύει πάλιν αὐτὸς ἓν εἰργά- 

σατο διάθεσιν, ἐκθερμαίνων τὸ καὶ ξηραίνων τὼ νεῦρα. 

ἑὼν οὖν ποτε τοῦτο μὴ δυνηθῇ ποιῆσαι, Δάνατον ἀκολουθεῖν 

ἀναγκαῖόν ἐστιν. ᾗ δὲ δυνάμει. τὸν οἴνον ἔφαμεν ἰᾷσθαι 

τοὺς σπασμοὺς, ταύτῃ δηλονότυ καὶ ὃ πυρετὸς ἰᾶται. προσ- 
3 ο / ” 5» » ς . 

εκτέον ὃ) ἐνταῦθα μάλιστα τῷ ἔθευ τοῦ “/πποκρατους, ἀφώ- 
3 ’ ” 3 ΔΝ 

νους ὀνομάδονεος τοὺς ὁπωσοῦν παρουµένους. αλλὰ κυρίως 

λέγεται κάρος 1 παντὸς τοῦ σώματος αἰφνίδιος ἀναισθη- 

σία τε καὶ [197] ἀκίνησία" ταύτην οὖν τὴν διάθεσιν ἀφ 

ἑνὸς τῶν συμπτωμάτων ὀνομάδειν εἴωθεν ὃ “Ιπποκράτης 

καὶ γίνεταυ δηλονόχε τῆς αρχῆς τῶν νεύρων παθούσης. ουδὲ 

γὰρ (32586) οὐδὲ ἄλλως ὕλως οἷόν τὲ σπασθῆναι τὸ σώμα 

πρὸ τοῦ ταύτην παθεῖν, ἤτου πρὠτῶς ἢ κατὰ συμπάθειαν 

ἑτέρου προπεπονθύτος μορίου. κραιπάλας ὃ᾽ ὅτι πάντες οἱ 
"Ἕλληνες ὀνομάξουσι τὰς ἐξ οἴνου. βλάβας τῆς κεφαλῆς εὐ- 

Φηλον. οὕτως }οῦν ἔνιου καὶ τὴν ἐτυμολογίαν ἐποιήσαντο 

« 

αο Ρτας[οτίία 4 ποή ᾽αἁπιοάμπα ογα[ῖς εοπβαί  ραγΐρας, 

Θμ)/[ἰααίῖας ΙδΙΙΣ σορία νίπυπι πεγνῖς οοπναΠἴοβειη αΠενί: 

{ας νεχο αΠαλίαΙθ’ πεγνοῬ εκοα]ε[ασ]εμ(ο αἴφιε ἀε[ιέζαπάο 

ἐρίαπα, ταχ[ας. εσύ παπι Γεοεταί ἀΠεειΙοπεια [απαί, ΄Ὁασοά 

{ αιαπάο 14 Ῥταεβαγε πεφιισαξ,  Ἡοτίθιι Γουπὶ πεσείΤ ε[ῖ, 

γονάπα 4αα {αου]ιαϊα νίπαπι ἀἰκ]πις οοηνα]Ποιεπι [απαγ6, 

εαἀεπι {ευν]ς «ποφιο [απαί, Πίο νόγο πιαχίπιο οῦ/[εγναιιάα 

ε[ι Ηιρρουχναῖῖ οοη[ιείμάο αἱ πηπίο5 Ί]]ο ποπιϊπαϊ, αἱ 

ᾳμονῖς πποάο οατο Ἰαμογααί. Ύεταπ Ρτοργῖο οαγ5 Ποπιί- 

παἰαχ {οἱἴις οογρογί5δ περεπίῖπα Γεη{ας πιοίήκααε ῥτ]ναίίο. 

ἨΠαπο Ιίαηιιε αΠεοιίοπεπη οχ ΙΠΟ [Ὑπιρίοπιαίε, πἰπαϊγιτα 

αρ]ιοπία, ΠοπαΙπατο οοπ[αενΙ{ Πἱρροσγαίθ; απαθ. μἶηιια 

{1 α[Πεοῖο πεγνοταπι ργ]ποῖΙρίοι Άεφιε εηῖπῃ α)Πίες οπηΠΙΠο 

οοΓριδ οοπγε]1 Ρροῖε, Ργϊαδφιιαπι 1 ρεϊποῖρίυη ρα αίας 

νε] ρηππατίο νε] Ῥογ οοπ[ε[απα, αἰίεγα ρτῖα» α[εοία ρατίο, 

Οποἆά απίενα Οταθοὶ ΟΠ1Π6ΒΘ οΓαρι]αδ ΠΟΠΙΙΠΕΠΕ οῬογίας ϱα- 

ΡΙΙῖ5 ποχαθ ππαπΙ{εβΗπα εἰ, Φίο ἨΠΔΙΙ(Πθ ΠΟΠ ποπιῖ- 



Α4ΙΓ Γ44ΗΝΟ3 ΕΙΣ «ΤΟΙΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑάΤΗΙ. που 

Εὰ. Όμαχε, ΙΧ. [17.1 Ν Ἐὰά. Βα[. Υ. (9596.) 
τῆς προσηγορίας απὸ τοῦ κάρηνον πάλλεσθαι εγονέναυ 

φἀσκοντὲές. τὴν ὃ᾽ ὧὦραν καθ ἣν αἱ κραιπάλαι λύοντας, 

Νέκληκεν ὁ “/πποχράτης αντὶ τοῦ τὸν καιρὀν. ἐστο ὃ οὗ- 

τος οὐκ αποτειμημένος, οὐδὲ περιγεγραμµένος ἅπασιν ἐἑνὶ 

µέτρῳ, τινὲς μὲν γὰρ κατὼ τὴν ὑσιεραίαν ἡμέραν ἐπαύ- 

σαντο τῆς κραιπάλης, τινὲς δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐπιγιγνομένην 

αὐτὴν νύκτα, τινὲς ὃ) ἐν τῇ τρίτη πάντως ἡμέρᾳ, καὶ γίνξταυ 

τοῦτο διά τε τὴν δύναμιν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ ποθέντος οἵ- 

νου καὶ αὐτὴν τοῦ πιόντος φύσιν. ὥσπερ γὰρ οὖν ἡ τροφὴ τοῦ 

πὲφ ἤναι µίαν ἅπασιν ἀνθρωποις οὐκ ἔχει προθεσµίαν, οἵ-- 

τως ουὐδ᾽ ὃ οἶνος. ή τοίνυν ἡμᾶς ἐμπείρως ἔχειν χρὴ τῆς 

φύσεως τοῦ κάµνοντος 3ὴ τὴν ἐξωιάτω προθεσμίαν ἐπιτηρεῖν, 

καθ Ὦν, ἐὰν μήτε πυρέξαι φάση μήτε φθέγξηται, τενή- 

ξεται πάντως σπασθείς. 

; 

στ. 
ε ’ στα ; ε.} Ε) ον. ο τν Τη 
Οκοσοι ὑπο τὲτανου αλίσκονται ἓν τέτρασιν ἡμέρησιν ἄπολ- 

3 { ὃ ; 

λυνται" ἣν δὲ ταύτας. διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονταυ. 

η]ς εἰγπιο]οσίαπαι ΓεεεταΏῖ α κάρηνον πάλλεσθαε, ηποά εα- 
Ῥμὲ ρεγοεἰὶ [ιρηϊβοαί, ἀποίαπι ε[[ε ργοίεγαηί, . ΗΠοτᾶπα 

αυμίειη Ύπα οχαρι]αα [οἰναπίατ Ῥτο ἴεπροτε γοσοαν]ί Ηιρρο- 

οἵαίεςδ, ααοά ΠΟΠ οπΙπΙΡιδ ππα εἰ εαἆσπι" πιεμ[ατα ΡΓ86-- 

οι ααἲ οἰγουπι[ογ]ρίαπα ε[, ΌὈμίάανα , επῖπι Ρρο[ν]άτε 

εταρα]α λρεταπίασς απΙάαπα ΓεηαεπΙΙ ποοίε; ΠΟΠΠΙΙΗΙ Τεγο 

ἀιπηίαχαί ἆῑε, Ἰάφπε Πέ Ρτο υ]πὶ οορία αο νυαῖρις εἰ ἴρ[α 

Ῥεοίοσῖδ παϊηγα. Οπεπιαάπιοάαπι επῖπι οἱδί εοπεοεΠ(1 

Ὁῦ η οπαηῖ ρα Ἠοπηϊηῖριας ργαεβπΙαπα ἴεπερας πο εἰ, {ο 

Ώθηπε νιπὶ εχ]ια]απά1. Αα Ιδίαχγ οροσἰεἰ πο αεστὶ παϊι- 

ΤΙ εκρεγ]εηί]α οοιπρεγίαιη Πποίαιη(αθο Ἠαθεταο αιϊ εχίγε- 

ΠΩ οΓαρι]αε εχµα]απάαα ([εγππιΠπι ορίεγνατε: 1π 41ο ιῃ 

πε(με Γευγίοιίαγε, πεφιε 1οᾳαἵ αποἱρανετΙί, Ῥτουι] ἆπ- 

Ῥϊο οοπνα] {15 ποτ. 

γ], 

Ομί τείιαιο οοτγἰρϊιπξιγ, πέγα φιαξιοΥ αῑες ἱπέεγειπές; [οῦ 

νετο [ ε[Γιβετίπε, [απε[ομηε. 
ο - 



Πορ ΙΠΠΟΚΡάΊΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εὰ. Οµασι. 1Χ. [{07. 199.] "Ἐά, Βα[, Ύ. (098. 
Κατοξυ παθος ὁ τέτανὀς ἐστιν ὡς ἂν ἐξ ὀπισθοτόνου 

τὸ καὶ ἐμπροσθοτόνου συγκείµένος, ὧστ εἰκότως αὐτὸν συν- 

τομωτέραν ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν, ΄ οὐ φερούσης τὸν ἐπὶ τῇ 

τάσεν κάµατον τῆς φύσεως ἐν πλείονι χρόνω. κατὼ τὴν 

πρώτην οὖν περίοδον τῶν κρισίµων ἡμερῶν ἡἢ κρἰσις τῷ 
παθεο. 

δ' 

7 ἐπιληπτικὰ ὁκόσοισε πρὸ τῆς ἤβης Ίίνεται, µετάσταδιν 

ἔχευ. «ὁκόσοισο δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεται, 
τουτέοισυ τὰ πο]λὼ συναποθνήσκευ. 

[195] Κυρίως μὲν ὀνομάζονται μεταστάσεις πάθους, 
ὅταν ἐξ ἑτέρου µέρους εἰς ἕτερον µετέρχωνται, παταγρωμέ- 

νων ὃξ καὶ αἱ λύσεις οὕτω προσαγορεύονταυ. καί µου δοκεῖ 
νὺν ὃ “/πποκράιης κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον κεχρῆ- 

σθαι τῇ προσηγορίᾳ. οὐ µόνον γὰρ εἰς ἕτερα μόρια µεῦθ- 

ισταµένων τῶν τὴν ἐπιληψίαν ἐργαζομένων χυμῶν λύσταυ τὸ 

Τείαπιαθ ΠΙοΓΏας ρετασυ!ίας εἳ, πἲ εκ επΙιρτοβ!]ο!οπο 

εἴ ορϊΠΙιοῖοπο οοπιροβίαδ,. Ότο Ίατε ΠΙ τί Ῥγενίου  ε]ιιβ 

πι ]μάϊοαιίο ἁῑιπαγπίογεπι ἰεπ[Ποηϊ6 Ἰαβρογεπι ποα {όγεΠί6 

παίητα  ΆΡτίπιο Ισίατ Παίϊϊπι ἀἴεγαπι ογΙΙοογαπα οἰναυῖα 

ογ]{6 ΠΙΟΥΏοΟ αοοϊς1ῖ. 

ΥΠ, 

Οἱδις οοπηϊιίαίες α[Γεοίων απὶε Ῥιδεγίαίεπι ογιµπέµγ, ἆε- 

τ οε[]ωπα [οτί 5 ομίδιο νετο πας ει ῖρ ε[ιπειιτα 

αππμῖπ αρεηεῖδις οὐοτίμπέμγν ἓὶς Ρίεγμήπφιιε οοπιπιΟ ΓΙ ΠΜιΥ. 

Ῥγορνῖο πιουβῖ πιεία[ία[ος ἄεσε[]ις αρρε]]απίας, αααπι 

εκ Ρατίε υπα 1π αἰίεγαπι ἀεοεάμπῖ, Ρεν αραΠοποεπι απίεπι 

{[οἱάίίοηες Πα ποπιπαπίατ, Αί(άθ παηο πιμὶ νἰάείαν Ηἱρ-- 

Ῥοοταίας Γεοιπάο Ίιοο Πσπὶβοαία Ἠαπο ἀῑοίίοπεπι π[αχραγθ, 

ἣΝοῦ επῖαι [οἱάπι 1Π αἰϊαφ ρατίος (ταηρ]α[ῖς ἨΠαπιογῖριι οο-- 

πηΙ(1α]επα πιοσριπα {αοἱεπίῖρας [οἰντίας αΠεοίας, Γεὰά εἰἶαπα 



] 

Κάῑ ΤΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΗ4. ᾗΤοι 
Ἐά, Οµανι, ΤΧ. [128.] Εά. Βα!. Υ. (256) 
πάθος, αλλὼ καὶ τὲλέως ἐκθεραπαυομένων ' εἰσὶ μὲν }7αρ 

οὗτοι παχεῖς καὶ ψυχροὶ καὶ φλεγματικοί παύονταε ὅὃ- 
« ’ - ς ’ δι η Ν / ’ Ν ν 

απο τὲ της ηλικίας ἐπὶ τὸ ξηρόὀτερον µειαβαλλουσης καὶ διὰ 

γυμνασίαν καὶ δια δίαιταν ξηρανιικὴν, ἅμα τοῖς ἐπιτηδείοις 

φαρμάκοις. ἀλλὰ νῦν γε ὁ /πποκράτης µόνης τῆς καθ 
ς ὃ , - ο νι 4 / 3 Γ 
Ἠλικίαν µέμνηται µεταβολης ὑφ Ἠς διδασκὀµέενοι καὶ το 

τῆς διαίτης εἶδος ἅμα τοῖς φαρμάκοις Σρήσομεν. ὕὅπερ 
τ « - - - 3 - 

οὖν ἐν ἑτέρῳ μέρει τῶν ἀφορισμων εἶπε, τῶν ἐπιληπτικῶν 

τοῖσι νέοισιν αἁπαλλαγὴν αἱ µεγάλαι μἐταβολαὶ, μάλιστα 

τῆς ἡλικίας καὶ τῶν χωρίων καὶ ιῶν βίων καὶ τόπων ποι- 

έουσε, ταῦτα νῖν ἐπ αὐτῶν τῶν παθῶν ἐδήλωσε, τὰ μὲν 

πρὸ τῆς ἤβης συνιστάµενα τῶν ἐπιληπτικῶν παθών πατε- 

σῦθαι λέγων ἐν τῇ τῆς ἡλικίας μεταβυλῇ, τὼ ὃ᾽ ἐξωτέρω 

τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν συναποθνήσκειν, ᾧ καὶ δῆλον ὡς καὶ 

τὸν τῆς ἤβης χθύνον ἕως τῶν πέντε καὶ εἴκοσιν ἐιῶν ἔκτε- 

τάσθαι νοµίδει, τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντα μετὰ τὴν δευτέραν 

ἑβδομαδα. πρὀδηλον δὲ ὡς οἶτὲ πᾶσιν ἰαθήσεται τὸ πά- 

Όος ὑπὸ τῆς ἠβησεικῆς ἠλικίας, εἰ μὴ καὶ τᾶλλα πράττειν 

οπιπίπο Ρρετουγα[1ς: Γαπί θπῖπα Πί οτα[α, {Γσίάϊ οἳ ρἰαϊτο[, 

Οε[απί αιίεπι εἴ οπταΠ {ΙΓ ΤΠ αεἰα[1ς 1η Ποσίας πιπίαίῖοπε, 

Ίππι εκετοἰίαϊῖοπς, ἵἴαπι νυἱοία εχ[οσαπίεα, αοοεἀεπίε αἆ 

Ἰαεο Ἱάοπεογαπι ππεϊοαππεηίοταπα αία. Ύεταπι παπο Ηἱρ- 

Ῥοογαίες {ο]1μ8 αείαῖς πιει] ππἰα[ἰοηῖδ, ἃ ᾳπα εἆοσῖ 

ν]οίαδ ΕογππαΏι εἰῑαπι ππα οµπι πιεάΙοβπιεη{ῖς ΙΠΥεΠΤΕΠΗΙΙ5. 

Οποά ἱρίίας αἰίετα αρΠοΓΙΓΠΙΟΓΙΠΙ ρατίε ἀῑκιι: εριεριῖοῖν 

]μνεπίόμς ππµιαιίοπες ροιί[[ιπηµπη αειαιῖς εἰ τεβίοπµπι εἰ 

νίοιμς εἰ ἰοεογμπι ἰἰδεγαιίοπεπι ε[[ιεῖµπε. Ἠαεο ηιΠο Τη 

1ρᾳ9 πιοτρῖ5 ἀεο]ατανί, Πππογῦοφ ερἰἹερίίου αἱ απίε ρα- 

Ῥετίαίεπι ορονΙαπίασς, ΤΠ αεἰαῖ[ῖ πηπίαϊίοπο Πηϊγῖς αιὶ Υετο 

π]ιγα νἱεεβππαπα απἰπίωπα αΠΠΙΠΙ Ῥγοσείετε, εο5 οοΠΙΠΙΟΣΙ 

Ρτομαποῖαί, Όπάε Παπεί Ηιρρουχαίειι ατρητατί ρηρετία- 

5 ἵεπιρας αἁμ[φπε νιοεβλα ααἴπίαπα αΠΠΙΠΙ εχἰεμα1, 

Γαπιρίο Ροβι Γεοπινάαπα [εριίπιαπαπι εχογάϊίο Οοπ[ίίαί αἷι-- 

ἴεπι Πεφε ΟΠΙΠΙΡα5 Ίππο πποΓΡµπι αὐ αεῖαίε ρήβετε {ογε 

{απαῦί]επι, ΠΙΑ 1 αλῖδ 4ποᾳ6 Ῥεμπο [ε ρεί[εν]ηί; πεφαε 



709 ΓταΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Γά. Οµατι. ΤΧ. [199.Ί Εά. Βαῇ, Υ. (290.) 
ὀρθώῶς, οὔθ οἷς ἐν ταύτῃ συνέστη διὰ παντὸς παραμένευ 

Καλώς διαιτωµένοις. ἀλλ ὅτι γε τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας ἴα- 

σιν οὐκ ἔχει, συγκαταγηράσει ὃ ὅσον ἐπ αὐτῇ τὸ πάθος 
αὐτοῖς ἐδήλωσε σαφώς, οὐ μὴν σαφώς γέ τι λέλεκται ' καϊ- 

του δοκρῦν εἶναυ σαφὲς τοῖς ἀμελέστερον ἀκούουσε τοῖς 
πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτῶν συναποθνήσκειν τὸ πάθος οἷς ἐγέ- 

νετο πέµπτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἄγουσιν, ἀλλ’ ἔτι καὶ μᾶλ- 

λον οἷς ἐξωτέρω. προσθέντες οὖν τὸ λεῖπον τῇ λέξει τοῦ 
“Ιπποκράτους αληθῆ τελέως αὐτὴν ἀπεργασόμεθα, τὸ ἐπι- 

ληπτικὰ παθήματα. τὰ μὲν πρὸ τῆς ἥβης συνιστάμενα 

κατὰ τὸν ἐκείνης λύεται καιρὸν, τὰ ὃ᾽ ἐξωτέρω τῆς ἥβης 

σὐναποθνήσκευ. καιρὸς ὃ᾽ ἥβης ἐστὶν ὁ μετὰ τεσσαρεσκαἰ-. 

δεκα μέχρι πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτῶν. ἐστι δὲ καὶ ἄλλη τις 

γραφή τοιαύτη" οἷσι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεται, 

τὰ πολλὰ συναποθγήσχει, σημαίνοντος τοῦ τὰ πολλά ταύ- 

τὸν τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

ααίβας αἳ αοἰαῖο ποοϊἀ1έ, οπιπίπο Ρεγπιαποξ, Π ρἵορα νι- 

οἰις ταϊῖοπο πἰαηίατ. πιο αιιοᾷ αἳ αοἰαίο [αΠ4ΠΙΟΠΕΠΙ ΠΟΠ 

Γον απίας, Γεὰ απαπίαπι 11 {ρία ε[ι, οοη[επε[οαί αΠεοίιβ, 

αρεγίο Ιπάϊοαν]ί, 1οἩ. ἵαπιεπ οιϊάάαπι ἀ]ασοϊιάς  ἀῑοίαπι εἴί, 

αἰΙαιηῇ πιαπὶΓε[ίηπα. 1ἱς νἰἀεαίαγ α αἱ περῃρεπί]μς 1]]αά ες- 

ααζχαπῖ,  Ομἱραθ νεγο νἰοε[πιο αιϊΠίο αΠΠο εριερία Πτ, 

116 ΟΟΠΙΠΙΟΥΙΐΗΣ, Άεαε επίπι 15 [οἱΙ Ἰο αΠεοίις οοπι-- 

ηιον 1, ααἴρας γιοεβηιαπα θα αηππαπι αβεπίίδας ας- 

νε], Γεά πιπ]ίο πιαρὶ εἰΙαππαπα πίτα Ἰαπο θεἰβίεΠ Ρτο-- 

βγεβ]α, Θἱ Ισίίαν ᾳαοᾷ ἆεεβ ἀἰοιιοπί Ηἱρροεγαίῖ αἀῖ-- 

ἀονίπηιδ, νετ]αιϊ απάἰᾳααφαθ οαπι οοη[εηίαπεαπι ε[ῃλεῖε- 

119, Οοπιίία]ες α[Πεοίιθ απἱ απίο ριρεγίαίεπι οσίαπα Ἰα- 

Ῥεπί, Ῥιαρογίαι1 ἴοπιροχο [οἰναπίαγ: απ νετο υεγῖας 

Ραροτίαίοπα [αΠΙ, οοπιπιοπΙαπίαΣ. ΤἙεπρις απο ρβογ- 

ἰαἰὰς εβΏ α απατίο «6οΙπΙο ΠΠΟ αζι[απο νιοεβππαπα ο α1Π-- 

ἵαπι, ΕΠ εἰ αἰα ]εοῖῖο Ἱπι]αδπιοάί: ααἴραςδ νεγο νιοείπιο 

αὐϊπίο αΠΠΟ Παπί εριερβας, ῬΙεγΙπιηιο οοπιπιογ]ααίας, 

αἀνετρῖο μίεγωππφμε Ἰάεπα αιιοᾷ π]αρπα αχ ρατίο βσηϊβοαπίθ, 
. 



“ 

παΙ ΓΗ ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΤΥΠΟΠΜΝΗΠΜΑΤΗ. 709 

Εά., Οµαχι. ΙΧ. [199.] ἘΕά. Βα[, Υ. (956.) 
3]. 

[199] Ὁκόσοι πλευριτικοὶ γινόμενοι οὐκ ἀνακαθαίρονταν 
ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησιν, τουτέοισιν ἐφ ἐμπύημα μεῦ- 

ἐσταταυ. | 

Τὴν διὰ τῶν πτυσµάτων κένωσιν τῶν τὴν πλευρῖτιν 

ἐργασαμένων χυμῶν ἀνακάθαρσιν καὶ κάθαρσιν. εἴωθεν ὀνο- 
μάζειν ὁ /πποκράτης, ὥσπερ γε. καὶ τὸ πτύειν τούτους καθ- 
αἱρεσθαι κατά τὲ τὸ περὶ ͵διαίτης ὀξέων καὶ τὸ προγνω- 
στικὸν ὠνόμασεν. ἀλλὰ νῦν γξ χρόνον ὁρίζει τῆς καθάρσεως, 
ἐν ᾧ μὴ γενομένης αὐτῆς εἰς ἐμπύημά φησι μεθίστασθαι 
τὴν πλευρῖειν, του τὴν εἰς πῦον μεταβολὴν οὕτως ὀνομά-΄ 

ζων ἅπασαν, ὥσπερ καν τῷ προγνωστικῷ πολλάκις, ἢ τὴν 

μεταξὺ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ἔκχυσιν τοῦ πύου. γἰνὲ- 

ται γὼρ ἑκάτερον τούτων, ὕταν οἱ πλευριτικοὶ μὴ καθαρ- 
Φώσι διὰ τῶν πτυσμάτωγ. ἀλλὼ τὸ γε δεύτερον τῶν εἰρη- 

µένων ἐν τοῖς ἐφεξῆς αὐτὸς ὠνόμασε ῥῆξιν ἐμπυήματος. 

ΤΗΠΙ, 

Φωϊ Ρἰειγῖᾶε ἰαδοταπίες Ιπίγα οιαιιμογάεοίπι ες /μρεγπε 

ποπ τερμγβαπέμγ,. ἵς ἵπ επιργεπια ρἰειτίάἰς τγαµοία- 

εἰο ᾖ. 

Ρεν Γ[ρηία ναομα[ῖοπεπα, Ἠαπιογαπα Ῥ]εμγ]άθιη εΠῃ-- 

οἰεπίϊισι Πιρροεγαίθδ. τεριγραίΙοηπεπι αο ρυχραίτοηειι  αἳ-- 

{ο]αίο ἀἴσοετε σοπ/{[μεν1ῖ, απεπιαάπιοάμια αίῖαπι εχ/ριεγα 

Ῥτο ρυχρατῖ, ἴππι 1π Ιρτο ἆε αοπίοταπα. νἱοία, ἔππι 1π 

Ῥτορπο[Ιςο υ{αγραν.. Ὑεγαπ παπο εἲ {ρ[ας Ργρα1οπῖβ 

επορας οἰγομι[ο]ΡίΕ, 1π απο {Π ποἨ βαῖ, {π [αρριτα[ίο- 

πεια Ρεμ ἴγαηδίτα ἀῑοΙί;Σ απῖ ΟΠΙΠΕΠΙ 1π ρὰδ πιμία- 

ΏοΠεΠΙ Πα ἨΟΠΙΙΠΑΗΦ, αἱ 1 Ρτορπο/ῖοο . [αερίας αρρε]]αί, 

αμἲ {αοίαπι 1Πίετ ἴΠογαοςεπι εἰ ΡΙΙΠΙΟΠΕΠΙ ρυγῖς ε[Πιι[Ποποπι : 

πίτα επίπι 1ογΏπι αοοῖὀαί, απαπ ρ]ευγ]]οί ρε Γριία 

ηοἩ οκρυχραπίωτ.  Ύεταπ φιοά  [εεαπάο Ίοσο ἀἰκίπιας, 

1ρίο ἵωπ Γεᾳαεπίραδ επργεπια[ῖ5 ταριοπεπη δρρε[ανΙί, 



704 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΊ{ΟΙ 

Έά. Ομασι. ΙΧ. [109. 900. ] ῇ Εν. Βαβ, γ. {996.) 

9 ἡ 
9 

’ ε ”ω φ 

“Η φθίσις γίνεται μάλιστα ἠλικίησε τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδε- 

πα ἐτέων µέχρι πέντε καὶ τριήκοντα. 

” 3, 3 - 

4ιὰ τῶν ἔμπροσθιν ἀφορισμῶν ἠνίκα τὰ νοσήματα κα- 
τὰ τὰς ἡλικίας διηγεῖτο, τοῖς δὲ γεανίσκοισιν αἵματος πτύ-- 

] 

σιες έφη". νυνὶ δὲ καὶ τὸν τῶν ἐτῶν αριθμὸν προσέθηκεν, 
ο] 9 ” ’ ’ 2, « 4 3 - ει] Δ . 

οὐ διὰ τοῦτο γράαψας παλιν ανωῦεν υπὲρ αυτών, αλλα τῇ 
! ” Ν ῃ ῃ [ » Δ 

κοινων{ζ ἵπῶν κατα θωβακα τε καὶ πνεύμονα παθών. δια 

τί μὲν οὖν οἱ νεανίσκοι καὶ μάλιστα τοῖς τοιούτοις ἁλί- 

σκονῖαυ παθήµασιν ἔμπροσῦθεν εἴρηται' περὶ δὲ τῶν κατὰ 
Ν « )  ” 3 ο , Ε 4 ανα ις ῃ 

τὰς ἡλικίας ἐτῶν ἓν τῴδε διορισιέον͵, ἐπεὶ καὶ ὁ ᾿/πποκρᾶ- 

της ἔφη φθίσιν γενέσθαι ἡλικίησι τῆσιν ἀπὸ θκτωκαίδεκα 
/ Ν « 9 

ἐτέων μέχρι τριακόνεα πέντε. τὸ γὰρ ἠλικίησε πλήθυνει- 

κὠῶς εἰρήμιένον ἔνδειξίν τινα ἔχει τοῦ μὴ µίαν ἡλυκίαν Ὁὃ- 

[000] πολαμβάνειν εἶναι τὸν ᾿/πποκράτην τὴν μεταξὺ τῶν 

εἰρημένων ἐτῶν. οὐδὲ γάρ ἐστι µία σκοπουµένοις ἀκρι- 
, ” 3 ι ε] Δ - 3 . 

βέστερον, αλλ Ἠ μὲν ἀπὸ πῶν Οκτωκαίδεκα μέχρυ τῶν 

1χ: 

Ταὖες ὶς ππακίπιε οοπεϊηρἰε αειαιῖδμς φας αὖ αΠπο ἆθ- 
εἶπιο οείαυο αἆ γρ ε[ιπττη φμἴΠέμπα εΦΟΜΤΥΗΕ. 

Ου ΓΠπρεγίο]ρας αρ]ογ][ηιῖς πιογρος [οοππάπα ας-- 

ἰαίος πανταραϊ, Ἰανεπίρας αὐίεπ, Ἱπσί, [απρυϊηις εκ- 

ΓραΙΙοπεθ, ἴαμρθ. ΊΝΙΠο Ύετο εἰ]αΠ ΑΠΠΟΓΗΠΙ ἨπηογαΠι 

αρΡρο[μξ, ἨοἩ. Ργορίεγθα εαάεπι. 4εΠΙ1Ο [οπΙρΠί αιιας [ι-- 

Ριτα, [ε ῥτορίοι α[εοίτομαπι δηλ {μογασῖδ πι ρα] αιόηῖς 

οοπιππΜΙοΠΘΙΗ, Ογ Ιρίίας Ίανοπες. Ἠῖ πιοτρὶς Ργαθεῖρας 

εογντρίαπίατ απία ἀΙκΙΠΙ1δ. [ο αεἰα [η απο αηηῖς πάπο 

ἀθοεγποπάμπα, «Φποπίᾶπι εἱ Πἱρροσγαίος ἀῑκίί ἰαῦεπα Ἶϊς 

Πετὶ αείαι1θήβ, σἶαθ αξ αΏΠΟ 46οΙπΙο οοίανο α ΙγΙβοΠΠΛΙΠι 

4Η ΕΠΗ π[άάς Γαπϊ, Οσοά εΠΙΠΙ αείατριιδ ΠΠΠΙΕΡΟ Ρἰα-- 

ταλί ἀῑοίίας, 4 παπάαπα [ογΗίατ βσπιβοαίίοπεπα, οισά- που 

ἀπαια οχἰβἰηχεῖ Πρρουσταίες 1Πί6 οὐοπΙπιΘιΠογα(ίο αΠποῦ 

ε[[ο ππεάίαα, Νεα επίπι αοσοαγαῖαδ τεπι Γ[ρεσίαη [τὰς 

υπα εΠ,, [εἆ αιιάαθ αῦ αΠΠο ἀεοίπιο οοίαγο εΠ, α νοε[- 
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Εά. Οµατί, ΙΧ. [200.] Εὰ. Βας, Υ. (986. 997.) 

πέντε καὶ εἴκοσυ ἐτῶν µειρακίων ἐστίν. ἡ ὃ᾽ ἀπὸ τοῦδε 

τῶν γἑανίσκων µέχρι πέντε καὶ τριάκοντα. 

ὃς 

(987) "Οκόσοι κυνάγχην διαφεύγουσιν, ἐς τὸν πνεύμονα 
αὐτέοισι τρέπεται καὶ ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσιν. 
ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ἔμπυοι γίνονται. 

}Ιερὶ µεταστάσεως ὃ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστι τῆς ἔκ κυν- 
ἄγχης εἰς τὸν πνεύμονα γινοµένης, Ἠντινά φῆσιν ἆἄναι- 
ρεῖν μὲν ὡς τὰ πολλὰ ὑπὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν πγιγοµένου 
δηλονότι τοῦ κάμνοντος. εἰ δ᾽ ὑπερβαλεῖν αὐτὼς δυνηθεῖεν, 

μεταβαλλονιος εἰς πῦον τοῦ ῥεύματος ἐμπύους γίνεσθαυ. 

γνωρίζεται δὲ ἐς τὸν πνεύμονα τρέπεσθαι τὴν κυνάγχην ἐκ 

τοῦ σφυγμοῦ. σκληρὸς γὰρ καὶ ἄιακιος καὶ ἄνωμαλος ἐς 

τὸ «Ἰγεμονικὸν µόριον τῆς ὕλης µειάστασιν γινοµένην εἶναυ 
σηµαίνευ. μαλθακὸς δὲ καὶ ὁμαλὸς καὶ τακτὸς μειὰ τῆς 
εὐπνοίας ὁμαλῆς δήλην ἀπύλυσιν σημαίνει. 

πιἩπη θπἳπέμπι αἀο]ε[οεηίαπα ε[ὶ αείαδ; 1πάε νεγο 41ο αἆ 

{πϊοεβπααπα ααἰηίαπα ἀπίογοεα{ε, Ίανεπίρις εΠ αἰἰγίριία, 

κ, 

Ομ απρίπαπι ε[Γιριμπὲ, Τῖς  ΡΜΙΠΙΟΠΕΠΙ υεγεῖεγ εἰ ἴπίγα 

αἰες [εριεπι ΙΠπίεγεμπι. «δὶ ψνεγο ]ιοῦ ευα[εγίπε, /μρριγαεὶ 

[εω11, 

Ώε Ἠωπιογπι {ταησ]αίϊοπθ ππο 1Ρῇ Γεγπιο ε[, α4παθ 

αΡ αποῖπα ΠΙ Ἰπ ΡΙΙΠΠΟΠΕΠΙ, ϱΜαπι Ῥρετ [ερίεπι ΡΙεγαηαθ’ 

ἀμεθ ΙΠΙΕΥΊΠΊΕΤΕ Ρτοπιµο]αϊ, [ωαῇοραίο {[οι]οεί αερτοίον 

Οιιοά { 1ρ[ος ἀῑε Ρρο[Πί εναἀετε, Πηχίοπε 1Π ΡίΙ8 οοΙ- 

ψετία [αρρανα, Ἐκ ρυ]{α αμίεπ απΠβίπαπα 1 ΡΙΙΠΠΟΠΕΠΑ 

πηϊσγα[[ε οοβπο[οΙίασ: παπι ἀαγας, ΙπογΙπαίας οἱ ΠΠαςριια]18 

-ᾱπ. Ῥαγίεπα ρτηοῖρεπι ἰγαηφ]αίαπι ε[]ε πιαἰετίαπι Πρπίβσαϊ 

πηο]]1δ {ΕΠΗ ογά]μαίας εἰ αεπα]ῖ5 οἵιπι {αο]]ῖ εἰ αεηιαδΙ]1 

τε[ρ]ταῖοιε οεγίαιη ἀπίβποπθαι Ιπαάϊσαϊ, 
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Γά. Οµατι, ΤΚ. [200 904.] ὗ :,αδά. Ρα. Υ. (287.) 
Ἡ ία. 3 . ι ασ 

οῖσιν ὑπὸ τῶν φΏίσεων ἐνοχλουμένοισιν ἢν τὸ πιύσµα 

ὅ τι ἂν ἀποβήσσωσι βαρὺ ὄξη ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας ἐπιχεύ- 
µενον καὶ αἳ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, Βανάσιμον. 

, . ε) μό 

Τὰς ἐπὶ πνεύμονι ἑλκώδεις «διαθέσεις. ὀνομαάξευ νῦν 
, ο ας .. / α , κ  ὸ ν 

φθίσειο, ἐφ ὧν αξιο δοκιμάδειν ἀλριῤέσιερον τὴν. ὀσμὴν 
3 ; ” .. ΔΝ ι] / ς / » 35 -” ” 

ἐπιχέοντας ἄνθραξυ τὸ ἀναπιυύμενον. ὥσπερ ὃ ἐν τοῖς ἔι- 
” Δ ’ ς ” 3 ΔΝ , 

προσθεν ἐπὶ τῶν παιὰ τὴν κύστιν ἑλκῶν ὀσμὴν γίνεσθαι 

βαρεῖαν ἔφησεν, οὕτω καὶ νῦν ὄξειν βαρὺ τὸ πτύσμα τῶν 

ᾳθισικών. εἰ δὲ καὶ 201 ].τῆς πεφαλῆς αἳ τρίχες ἐκρέοιεν 

τοῖς οὕτω. διακειµένοις, ὀλεθρίως ἔχειν αὐτοὺς, ἐνδείκνυσθαο 
ὴ ” - 3 / Ά 3, ε/ - 

γὰρ ἔν δειαντροφῆς ἐσχάτης, ἔστιν ὅτε καὶ διαφθορὰν χυμῶν. 

ιβ’. 
Ξ , ' ω 9 ας) « κ -- Οκύσοισι φθισιῶσιν ἀποθῥέωσιν αἳ τρίχες απὸ τῆς κεφα- 

λῆς, οὗτου διαθῥοίας ἐπιγινομένης ἀποθνήσκουσιν. 

ΧΙ. 

Ταδε νεκαιῖς [ φιιοά [ριίωπα επἰι[/µπε, οατδοπίδις ἴπ]ε- 

οἵμπι ϱγαριίεγ οἶεαι εἰ α οαμρτίε εαρι]ὲ ἀε[μαπε, ᾖειαίο. 

[οεγοίαπι ρα]αιοπῖς αΠεσίίοπεπα {αδεπι ππο αρρε]]αί, 

1ῃ απα αιιοά οκ [ρυαῖίας οατραποι]1 Ἰη[απάεπά πι οἱ εκ 

οἆογα αοοιγαἰ1ὰδ εχρ]ογαπζ πι ε[[ε οση[εί, ϐΘπομιαάπιοάιιη 

αιίει [αργα ἵπ. νε[σας πἱοθγῖρας ϱΤαναΠ οἀογεπι ρεγεῖρῖ 

ἀ1οῖί, ία πιπο Ρ]{[Ποογιπι (οῦπε Ερπίηι ϱταντίον οἶεγα 

α[Ώτηναί,  Οιοά Π Πα α[Τεοιῖ οαρΏΙ εἰἶαι α΄ οαρίίο ἆ6- 

Πιαπέ, ἴππα 1ρ[ο5 Ῥεγμ]οϊο[ο αερτοίαγαε, απαπάομιΙάει α]-- 

Επι απηθπ{Ι ἀο[εοίας αἰφαο οἰἶαπι αἰφιαπάο ἨΙΟΤΙΠΗ 

οογγαρίεἰα ρτοάΙίας. | 

ΟΧΙ, 

ο μδιεοιπφο ἰαῦε ἰαδογαπιίδιις σαμι[ίι ο οαμιιε αε[ἱωή, 

τἰ ἀἴαγγ]ιοεα ΓΠιουεάεπίε ΕΥ ειιὲ 



1ς4ΤΓ 4 4ΠΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΣΠΟΙΓΝΗΛΙΗ4ΤΙΗ4, ποτ 

Ε4. Ο]ιανί, ΣΧ. Γο0ί.] "ν» “μπα Ρα αρ” 
Περὶ τῶν ἐγγὺς δη τοῦ Θανάτου φθισικῶν ὃ λύγος 

αὐτῷ νῦν ἐσιιν οὓς ἐδήλου μὲν ἔχειν κακώς καὶ ἡ τῶν τρι- 

γῶν ῥύσις. ἐπιγενομένης δὲ διαθῥοίας ἐπίδοξος ἂν ἦν ὁ 

Θάνατος ὅσον οὕπω γενήσεσθαι, ὡς ἂν αἰτίου τε αμα καὺὶ 

σηιιείου κακοῦ τοῦ τοιούτου συμπτώμµατος ὅὄνιος. Ίέγνεταυ 

μὲν γὼρ ἐπ ἀθῥωσείᾳ τῆς δυνάμεως, αὐτὸ δὲ πάλιν ἆθ- 
ῥωστοτέραν αὐτὴν ἀπὲργαξέταυ. 

ι. 
ς ’ - 3 ” ’ ῃ 3 ιο) , 
Όκοσοι αἷμα αφοῶδες πτύουσε, τουτεοισιν ἓκ τοῦ πνεύμο-- 

νος ἡ ἄναγωγὴ γίνεται. 

Λα τῶν αντιγράφων τὰ πολλὰ καὶ τῶν ἐξηγησαμένων 

τὸ βιβλίον οὐκ ὀλίγοι ἴσασι κατὰ τήνὸε τὴν λεξιν τὸν ἄφο- 

θισμὸν γεγραμμιένον, ᾿ὁκόσοι ἀφρῶδες αἷμα ἐμέουσι. καί 

τιγές γε τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ ποιούμενου πλῆθος ἐνδείχνυ- 

σθαἰ φασι τοὔνομα καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ κυρίου µετενη- 

γέχθαι. προδήλως ὃδ᾽ οὗτου καταψεύδονται τοῦ φαινομένου. 

Ώο {αβῖάϊς Ίαπα ππογἰῖ νἱοη]ῖ 1ρῇ πήπο Παδοίαν [εγ- 

ππο, «41985 πια]ο αιϊάεπι Ἠαβεγο οαρί]]οτιπι 1πάΙσαβραί ἀε- 

Πινίαπι,  Ὠίαγ]οςα Υ6γο [αρεσνεμΙεπίε Πιογίεπι αιιαπι 

Ρτίπιααι αΏογαο εχ[ρεοἰαηάαπα, 4111 ε]αδπιοςί [γπιρίοπια 

εἳ πιαἰα οαιυ[α εἰ πια]απῃ Πσηιπα εχἰ[αί, Όσιπι εηῖπι ρτο- 

Ρίεν ν ισα Ππιρεοϊαίεπι Παί, Τρία τατ[απι Ιπιρεςί]]1οτες 

1] 1ιά ΓΥπιρίοπια ε{Ποῖ, 

ΠΠ. 

Ομῖ [νππο[ μπα [απρμίπεπι επ/ρμπε, ῖς εν γμίπιοπε ἑα[ίς 

εἀμειίο ᾖ. 

Έτ πιπ]ία Ἠορεπί οχειπρ]αγία εἰ Ἠυ]ας Ηβεῖ ΙΠίΕΓΡΥΘ- 

έε5 ποπ ραιοῖ [εἴιπῖ 1π Ἴαεο νεγρα [ογἱρίαπ αροΓΙ[αναπη, 

Οἱ [ριππο[µπο [απρωῦιετῃ φοπιµπε, τὶς επ Ῥμίπιοπε  τε]ε- 

οἴαιμγ. Ουσία εἰἶαπι ΠΟΠΠΙΙΗΙ απἱ {ρβας αρλοτ[αι εχριᾳ- 

οβἱίοπεπι ἰγαάιπί, 9ο νοσαβι]ο οορίᾶπι πάϊσατί Ρτοβετιηί, 

3ο Ῥχορίετεα ἃ Ρταρτίο Πσηϊβσαία ἰγαηδ]αίαπα ε[[ο, Ύδγιπα 
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Εά. Οἰασέ, ΙΧ. [501. 505.] Εάι Βαῇ. Υ. (247.) 
πολλάκις γὰρ ὠπται πτὺσις αἵματος ἀφρώδους ἄνευ πλήθους 

γεγενηµένη. εἰ μὲν οὖν ὕντως ὑφ “/πποκράτους οὕτως 

ἐγράφη, κατακεχρῆσθαι τῇ προσηγορίᾳ φήσοµεν αὐτόν. οὐ 

γὰρ δὴ τὸ μὲν πολὺ τὴν ἐκ πνείµονοο ἄναγωγὴν δηλοῖ, τὸ 

ὃ᾽ ὀλίγον ἐξ ἄλλου τινὀο. εἰ ὃ᾽ ἀναπτύουσι ἢ ἀναβήττου- 

σιν εἴη γεγθαμµένον, ὠνομάσθαι τὲ κυρίως ἐνδείκνυσθαέ τὲ 
τὸ τοιοῦτον αἷμα τῆς σαρκοὲιδοῦς τοῦ πνεύµονος οὐσίας, 

ἥπερ ἐστὶ τὸ ἴδιον αὐτοῦ σώμα, δεδέχθαι τὴν ἕλκωσιν ὡς 

ἆλη- [202] θὲς μὲν φάναι τὸ ἀφρῶδεο αἷμα μόνου τοῦ 

πνεύμονος ἐνδείκνυσθαι τὴν ἕλκωσιν. οὐκ ἀληθὲς δὲ τοῦ 

πνεύµονος ἑλκωθέντος ἐξ ανάγκης ἀφρώδες ἀναπτύεσθαυ. 

πολλάκις γὰρ ἐθεασάμεθα κατενεχθέντων τινών αφ ὑψηλοῦ 
καὶ λακτισθέντων καὶ πληγέντων ἐν ταῖς παλαίστραις κατ 

ἐκεῖνο μάλιστα τὸ τῆς πληγῆς µέρος, ἐν ᾧ καταφερομένῳ 

τινὶ πρὸς τοὔδαφος ἕτερορ ἐἔπιπίπιευ κατὰ τοῦ θώρακος, 

αἷμα μετὼ βηχὸς ἀναπτυσθὲν πλεῖστον εὐχροίστατον ἄνευ 
πάσης ὀδύνης, ὅπερ εὔλογόν ἐστιν ἐκ τινος τοῦ κατὼ πνεύ-- 
µονα ῥαγέντος αγγείου φερέσθαι. 

1Π1, τος]απιαπίο εν]άεπίϊα, Ρα]απι πιοπππίασς [αερίπ 

οπῖπι Γραπιο! [αηραϊηϊς οχ[ρι]ο οἴίγτα οορίαπι Πετὶ νἰ[α 
εΠ. Ίιαφιιε [Π το Υετα α» Ηἱρρουταίο Πα [ογιρίππα Π, ἔρ[απι 

νοουρι]ο αριι[απα {ΓΠο ἀἰσειπῃδ. Ίο επἶπι οορία εκ 

Ρι]πιοπθ τε]οοίΙοπεΙας πε Ραποῖίας οκ α[ο απορίαπι 

Ίοςο. εἀιποίίοπεπι Πρπ]βσαϊι. Ὁἱ νετο εχ[ριίπιης αὐῖ εκ- 

τα [ππχς Γοπρίωπι Πί, ἵαπο ἀρίαπα εί ργορτίο α[απι Γαϊ[ε 

νοσαρι]ο εἰ Ιπάίσατο [αηριίπεια ϱ]αδπιοάί οαγΠΙΓΟΓΠΙΘΠΙ 

Ρυποηῖς Γαρβαπίαπι, αποά ἴρβαφ ε[ ργοργίαπι οουριῖς, 

π]οεγα(ἴοπεπι [μ[οερίῇε, αἆεο πί Υεγο ἀῑοῖ αιιεαί [απρα]- 

Ἠθπι ΓΡΙΠΙΟΓΙΠΑ [ο] ρα]πιοπί5 εχα]οεγαϊίοπεπα 1πάΐσατε, 

Ί1ΟΏ γετο αμίοπ οχι]οθγβίο ΡΙΊΠΙΟΠ6 πεοε[αγίο [ριπιαή- 

ἴοπι οχογοατὶ [απσαίποπι: [περ Ποππ(ια Ἱ]αρίς αφπἱριαδάαιπι 

εκ αἱίο απἲ οα]οίρις οπε[ς αμ ἵπ ῥραϊαεβτα Ρρεγου[ῇῃς αἲ 

π]]α  πιακίπηθ 1ος ρητίε, Ιπ μάτι οπἱρίαπι κα [οἰαα 

γαθμί, αἰίεν Γαρο6ς {λογασεπη ἱποϊάοτ]ε, [απραϊηϊ6 Ο01ΟΓᾷ- 

Ευ [πα ΡΙανίπχαπα ἴπ[Πεπάο εκ[ριί [πο πα]]ο ἀο]ογο νιάίπια», 

4 επι οχ τηρίο ρα]πιοηίς να[ο φορίαπι ρτοάΠ[[ε ει νετίβπιῖ]ο. 
’ 
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Εὰά. Ο]ατε, ΤΧ., [205.1 Ἐά. Ῥα[. Ύ. (987.) 
ιδ. 

'Υπὸ φδθίσιος ἑχομένῳ διαῤῥοίας ἐπιγιγνομένῆς, θανατώδες. 

᾿Ολίγον ἔμπροσθεν εἴρηκε τοῖς φΏίνουσιν ἐπειδὼν τό τε 

πῦον ᾖ δυσῶδες καὶ αἱ τρίχες απὸ τῆς κεφαλῆς ἐκρέωσες 

διαρῥοίας ἐπιγενομένης ἔπέσθαι Όάνατον. ἐνταυθὶ δὃ᾽ 
ε - - -” {α ὃς Ὑ σα ; , 

απλως είπε θανατῶδες διαρῥοιαν ἐίναι ἐπὶ φ9Ὀίσει, μήτε 

τῶν τριχῶν μνημονεύσας, ὡς ἱκανῆς οὔσης καὶ µύνης τὸν 

Θανατον δηλώσαι, οὐ μὴν οὕτω γὲ ὑπόγυον, οὐδὲ ταχὺ γὲ- 
νησόµενον, ὡς ὕταν ἅμα τῇ ῥύσει τῶν τριχών. 

εε’. 

Οκύσοι ἔκ πλευρίτιδος ἔμπυοι γίνονται, ἣν ἀνακαθαρθῶσιν 
ἐν τεσσαράκοντα ἠἡμέρησιν, αφ ἦς ἂν ἡ ῥῆξις γένηταυ, 

παύονται' ἣν δὲ μὴ, εἰς φθίσιν µεθίστανταυ. 

ΧΙΥ. 

δὲ {αδε ἀειεπιο ἀἴαγτλοεα [μρετρεπίῖαε, ἰεαίε. 

Ῥαπ]ο απηἲε ἀἰκεταί, ἴαριάϊς απαπι ρᾳθ ρταντίεγ ο]εῖ 

εἰ οαρ!]ῖ ἀε[ιαπί ἀἴβΤγηοεα Γ[αρεγνεηίεπίε πποτίεπι [αῦ- 

[εᾳμ]. Ἠϊο νεχο Ππιρ]οῖίεγ ἀῑχιί αεοεἀεπθ ἴαθε α]νί Ῥτο- 

Πωνίωπι Ἰεία]ε ε[ε, πι]]α ἆε ρυτε εἰ οδρΙ]]15 [βοία Πιε-- 

Ποπε, 4πα[Π Ἰοο ρεγ [ε αἆ πηοτ[ῖ Ππη]ῃοαίϊΙόπεπι [αιῖς ε[Τε 

Ροβϊΐ, ποή {αππεπ Ίία Ρρτορίπαιᾶπι, Ἠθηιε {άπ οἶίο {8- 
αππίηταπι ρετη]οῖεπι Ιπάϊοεί, 8ο Π οαρί]]οταπι ἀεβανίαπι 

πια] αὐ]αηραίαγ. 

ΣΥ, 

Ομ επ ρ]ειγιεᾶε [ωρριταιί μπε, [ πίτα ἀῑεί φμαάγα- 

βἰπία, εἩὉ 9μο Τμριῖο [αεία ε[, τερµγβεπίµγ, ἰδεταπ- 

ἔμγς; αἰἰοφμί ἵπ ἔαδεπι ΕΓαπΦειΜΗΕ. 



Β0Ω Ὁ άΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Ἐὰ. 0Ρανε, ΠΧ. [305. 9081 ος ο "Ἐν Βα[ Υ. (297.) 

1Ιροσθεὶς τῷ λόγῳ τὸ τῆς ῥήξεως ὄνομα σαφῶς ἐδή-- 

λωσεν αὐτὸν ὑπὲρ  ἐκείνων διαλεγόμενον, οἷς εἰς, ἐμπύημα 
τῆς κατὸ τὴν πλευρὰν φλεγμονῆς τρεποµένης, εἶτα ἐκρα- 

γείσης, ἐν τῷ μεταξὺ θώρακός τε καὶ [203] πνεύµονος 
χωρίῳ περιέχεται τὸ πῦον. ἅπασι γὰρ τούτοις ἐὰν μὴ τὸ 
πλεῖσεον ἓν τεσσαρακονθ᾽ ἡμέραις 1 κένωσις γένηται, τοῦ 

πύου διὰ τῶν πτυσµάτων ἐκκαθαρθέντος, ἀναγκαῖόν ἔστυ 

διωβρωθῆναι τὸν πνεύμονα» σηπομένου τῷ χρόνῳ τοῦ πύου. 

τῇ μὲν οὖν πλευρέτιδυ τὴν. τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡμέραν ὅρον 

ἔθετο τῆς καθάρσεως, "τοῖς δ' ἐιιύοις τὴν τεσσαρακοστήν. 

εἴρηταυ ὃ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ὑπὲρ τῆς διαφορᾶς τῶν ἄλλων κρι- 

σίμων ἡμερών καὶ τῶνδε κατὰ τὴν περὶ τῶν κρισίµων πρα- 

γµατείαν, ὅθεν ἀναλεξαμένῳ τινὶ τὴν θεωρίαν ἅπασαν ἔτοι-- 

μον ἔπεσθαυ πᾶσυ τοῖς ὑφ᾽ “Ιπποκράτους εἰρημένοις περὶ 
κρισίµων ἡμερῶν. 

στ’. 

Τὸ θερμὸν βλάπτεν ταῦτα τοῖσι πλεογάχις χρεομένοισε σαρ-- 

Δάάῑίο ταρἰ]οπῖ ΠΟΠΙΙΠΘ ἆε 15 {ε ἀϊ[Πετετε ρα]απι 

οΠαεπάϊτ, απῖρας Ιαίεγῖς Ἱπῃαπιπιαίίοπα 1π 6πηργεπια ϱο0Π-- 

νοιί[α, ἀεὶπάο τηρία ἵη ππεάῖο [ρα[ῖο Ππίεν {ᾖογασεπι εξ" " 

Ρι]αιο1θΗ1 Ρις οοἱσίταν,  ἨΗϊς επίπα οπιπίραςδ, ΠΠ αἆ 

{Γμπήπππα. Ἱπίγα φπαἁγαρ]πία ἀἱεο Ῥρασῖς [ογοαία εσχραγραπά1 

ναομαϊῖο Πα, ραπιοποπῃ οχοςἶ πεοείῖε ο, Ῥυγε [εππροςίφ 

ἁἰαίατηλίαίο Ῥυίγο[οεπ[ο, ίααπε ρἱευγ]άϊ ΗιρρουγαίεΒ 

α πα ΡΙΗΠα ἀθαίπηππα. ἀῑθιι ΡιγβαἰΙοπῖ5 Πα! {εγπΙήαπα, Γαρ-- 

Ριγαἰ15 γΥετο αιαζτασε[πιαπι.  Ὑεγηπη Ἠ08 ἆε Ἰογια. οξ 

αΠογάπα ογΙΠΙοογΠα. ενα ἀῑΠεγα [115 σορ]ο[[πιε 1π οα 

οοπιει{αἰ1οπς Γ[άπηιι5 Ἰοᾳ{1, 4αάε ἆε ἀερις ἀοσγείογῖῖς 

ποὺίφ [οπίρία εΠ: απεπι ἰγαοίαίαπα { φας ρετ]εσετῖ, {α- 

εἴ]ο εα οπιπία α[Τοιιείιγ φπαε αὖ ἨἩιρροογαίο ἆα ἀῑεριςβ 
Ὁ 

ἀθοτείοτ]ῖς ἀῑοία Εαπῖ, 

ια ὖ 

(αἰιάμπι εο [γεφιεπείμς ιεεπείδιε Ίιας α[[εγε πιοβ'α, οαγἶηη 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΊΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. ἍΑθί 
Εὰ. Όματι, ΙΧ. [5ρ5. 1] Έά. Ρα[. Υ. (587. 268-) 

κὠν ἐκθήλυνσιν, νεύρων κώνο. γνώμης νάρκωσιν, αξ- 

µορῥαγίας:, λειποθυμίας ταῦτα οἷσυ ΒΔάνατος. 

ΤΤερὶ θΘερμοῦ καὶ ὦ ιχρήσίως, ἃμε καὶ ερὶ δερμοῦ καὶ ψυχροῦ χρήσεως ἁἀμέτρου τὲ κα 

συμμέτρου λέλεκται μὲν οὐκ ὀλίγα κάν τῷ περὶ χρήσεως 
ε ” ον ας αι » . 
ὑγοών,  εἰἴρηταυ δὲ καὶ κατά τοῦτο τὸ χωρίον τῶν άφορι- 

- «” ΄ ς κ ν -” ’ 

σμών τὸ ἅπαντα σχὲδὀν γε τὰ κἐφάλαια᾽ καὶ πρὠτόν γὲ 
3 - 5’ -- ” ” 2 , , ων 3 / 

αὐτῶν ὑτὲ τῷ ῦερμῷ αμέτρως χοωμένων ταὺτ ἐργαξεταυ 
” ε { ϱ 3 3 2, 

τὰ πάθη σαρκῶν ἐκθήλυνσιν, ὅπερ ἐσεὶν ἀτογία. εἴρηταυ 

γὰρ ἐκ μεταφορᾶς, ἐπειδὴ τὸ Θῆλυ πᾶν ασθενέστερὀν ἐστιν 
μα, σλ,αις ε ’ 4 ’ ] Δ 3 / 

τοῦ ἄθῥενος. ὠμολύγηται δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον, ο 
.) - ” ὃς 

τῶν νεέρων Φράσεις καὶ γαρ ταῦτα ἄρῥωστα γίνεται, .λυο- 

µένης αὐτῶν ὑπὸ τοῦ πεμου τῆς οὐσίας,. καὶ ἡᾗ τῆς γνώ- 

µης δὲ νάρκωσις ἀτονία γνώμης ἐστὶ διαλυοµένης δηλονότο 
- -” ’ 3 . αν Ε/ -” .ν 3 

ἱπαθάπερ τῆς τῶν ἨΝέύρων ουσίας, ὀὕτω καὶ τῆς τοῦ ἐγκὲ- 

-- 

φάλου. καιὼ (988) δὲ τὸν αὐτὸν τρύπον αἱμοθῥαγίας ἐπι- 

φέρει ἡ τοῦ θερμοῦ χρῇσις ἄμειρος, ἐκείναις δηλονότι ταῖς 

γ . . .. ΄ ο ᾖ . 

ε[Γεπιϊπατίοπεπα, ΠΕΥΡΟΥΗΙΑ Ἱπαροξεπείαπι, ππεπιῖς [ἔμρο- 

τεπα, [απρμϊπὶς Ῥγο[ωνία, απϊπεί ἀε[εειίοπες, φιϊδις μεΓ 
Ίσεο ΊπΟΥΣ [μοσεαῖε. . 

Τὸ οα]ιάϊι εἰ ΓΠΓὶσιάΙ υ[α Πποοπιπιοάεγαίο αἱ οοπηπηοςθ- 

χαΐο ΠΟΠ ραµσα ἴππι 1π Ιρτο ἆαε Παπιάογααι υ[α ΡτοπΙΠ- 

οἶαία [υπῖ Ίππι 1π απο Ηρτῖ αρΡΠΟΓΙΙΠΙΟΓΗΠΗ Ρρατίε οπιη8 

{ετο οαρίία ΓιΠε οχροβία; ασ ἵπ ρεϊπηϊς ιά αιοά σα]ὶάο 
Πππποάεγαίε πἰοπΗῖρις Ίας  1ρ[απι α[[ος(ίοπιθς ε[βοῖαί, οαζ-- 

πἶαπα εΠεπαΙπαΙοΏεια, Ἠοο εί ΠππρεοΙ]ἰαίεπι: ππεἰαρµοτίοθ 

ΏΘΙΠΙΠε ἀῑοίιπι ε[, αποπίαπι 1π απϊνετίασα Πἱ Γεπῖπα 

ππαχγο Ιπιρεοί]]]οτ. Οπί εοηΓεπίαπεαπα ε[ῖ ᾳαοά Γαρ[εφιέας, 

ΏΘΓΝΟΤΙΠΙ Ἱπροίδπίϊα. ΕΒΙοΠίηι Ππιρεσί]]ες τεἁμπίας, απάτη 

εοταπι [αρβαπίία α οαἶογε ἁῑ[ο]νιίατ, Μεπίϊς εἰίαπι ἴογ-- 

Ῥου πιεπ[ῖς ε[ϊ αἰοπῖα, οεγερτῖ [οἶ]οθί Ῥετίπάθ αο πεχνο- 

τυπα ἁἰ[ο]αία [αραπία, Ἐοάεπ πιοάο Παεπιοτγ]ασίας, 

Γαπρμϊπίς ετωρίίοιπες, Ἱπιποεταίας οἑ]άἶ π[ας 16 ΟΟΓρο- 

ΦΛΙΕΒΝΙ6δ ΤΟ]. ΧΥΙΙ, ΡΑΕΒ8 ΙΙ. ΏΈοο 



409 ΙΗΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 4ΦΟΡΙΣΊΙΟΙ 

Εά. Οἶνασι. ὮΧ. [209, 204. 1 Εά. Βα[, Ύ. (988.) 
διαθέσεσι τοῦ «σώματος, -αἳ πρὸς αἱμοῤῥαγίαν ἐπιτηδείως 

ἔχουσιν. ἔπονται δὲ. ταῖς αἱμοῤῥαγίαις «λειποθυμίαι καὶ 

ταύταις ὁ Θάνατος, ὥσπερ γε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς προειρη- 

µένοις. αλλ ἐκείνοις μὲν ἐν χρόνῳ πλέονι, τοῖς μὲν μᾶλλον, 

τοῖς ὃ᾽ ἧττον. αἴμοθῥαγίαις δὲ λειποθυμίαις αὐτίκα. }γέ- 

γῤάπται μὲν οὖν ἡ τελευτὴ τοῦ ἀφορισμοῦ διαφερόνιως ἐν 

τοῖς ἀντιγράφοιςγ ἅπασαι δὲ αἱ γθαφαὶ τὴν εἰρημένην ἐν-- 
δείκνυνται διάνοιαν. ἐστι ὃ᾽ αὐτῶν µία μὲν ἦδε, τούτοισι 

θάνατος" ἑτέρα δὲ, ταῖτα ἐφ οἷς ὃ θάνατος" 1 τρίτη δὲ, 

ταῦτα οἷσι Θάνατος ἄλλη δὲ, ταῦτα εἰς Ώαάνατον. 

δο 
[οο4] Τὸ δὲ ψυχρὸν οπᾶθαρθει τετάνους, μελασμοῦ», 

ος Ανα 

. ! ε .] , 

Τὸ ἄμετρον δηλονότι ψυχρὸν ἐργάζεται σπασμοὺς καὶ 
- ει ) 3 

τετάνους καὶ κατάψυξιν. τῶν νεύρων. ὥσπερ γαρ οὐ χρὴ 
λύεσθαι τὴν οὐσίαν αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀμέτρου θερμασίας, οἕ-- 

τΏΤη παϊγ]ς Ιπάιοῖῖ α4παε αἆ [αηση]πῖς ΡΥΟΓΙΠΟΠΕΠΙ αρίαθ 

ἃο ἀ[ροβίαο Γαπί.  Ῥεημαπίαγ. απίεπι [απραϊηῖ ρτοβανία 

«4ε[εείις απ]ηῖ, «:ῑο6. εἰ εεἰετα. ΡΗΙ15. οοΏιΠΙΘιΠΟΓΑἴ8 ΠΠΟΥΘ 

οοπιίαίαν.  Ὑεταπι 1]]α ααἶάεπι Ιοηβίογὶ (6 π)ροσθ 1π 1116 

ααἴάεπι πιασῖδ, 1π Ἠ]5δ νετο πηΙΠδ; μαεπιογγμβρίαε εἰ απ]-- 

πι ἀε[εοίις ἀεγερεηπίε, Ἱπ εχεπιρ]αίρης αρ]ιογῖ [πι Πηῖς 

ναγΙο Πιοᾷο [οπρίμ ε[ι, [εὰ Ιεοίῖοηες ΟΠηΠε5 επιποΙαίαπι 

[επί εμ (1απι 4 επιοη γαη!, Ηασυπαι αθο πα εἴ: Εὶς πποης 

Γιοσεαίε: αἶιετα: αἆ φμαε ΠΙΟΥΗ; ἰθτί]α Ἰιαθο: ομίδις πιογς; 

αματία: Ίιαεο αἆ ΠΟΥ ΕΕΙ /Γεγιιε. 

ΧΥΠ. 

Σἱρίᾶισπ φεγο οοπυµ][οπες, εείαπος, ΠΙΡΤΟΥΕΣ εἰ ᾖ[εὐγιῖει 

Τίρυτες α[}ετι. ν 

Πποοπιπποῦεχαίνη [οἴ]ίοεί {ρίάαπι οοπνα]ῇοπες, ἰεία- 

Ὠ08 εἰ ΠΕΙΝΟΓΙΠΙ ρεγ/Γ]ρογαἴθηεπα εβὶιοιί, Οιαεπιαάπιοά πι 

επῖπι 1ρ[οταπα [αρβαπίία αἳ Ιπιπιοδίοο «α]οτο ἀῑ[]ο]νεπάα 



ΚάΙ Γ44ΠΝΟΤ ΕΙΣ αΤΤΟΤΣ ΤΠΟἨΗΙΝΗΊΑΤΗ, 803 

Ρὰ. Οµατί, ΙΧ. [0..] [οι Εά, ΒαΕ, Υ. (ῶεα.) 
τως ουδὲ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἀποψύχεσθαί τε καὶ 
συνάγεσθαι καὶ σφίγγεσθαν. καὶ μὲν δή. καὶ μελασμοὺς ἐρ-- 

άζεται τῇ ψύξει καὶ ῥίγὴ πυρετοὺς ἐπικαλούμέενα διὰ τὴν 

δέρματος πυκνότητα καὶ τῶν πύρων στἐενοχώρησιεν. κάλλιον 

δ᾽ ἦν εἰρῆσθαι, ῥίγη τά τε σπασμοὶς ἐργαξύμενα καὶ μιε-- 

λασμοὺς καὶ πυρετούο. εἴρηται ὃ᾽ ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῆς τῶν 
συμπτωμάτων αἰτίας ἐδία. 

0]. 

Τὺ ψυχρὸν πολέμιον ὀστέοισιν, ὀδοῦσε, νεύροις, ἐγκεφάλῳ, 
νωτιαίῳ μυελῷ ' τὸ δὲ Θερμὸν φίλιον, 

[σ--εέ----αις 

Ὅσα φύσει ψυχρότερα μόρια, τοιαῦτα ὃ᾽ ἐστὶν ἓν τοῖς 
ζώοις ἅπανθ' ὅσα" τελέως ἐστὶν ἄναιμα, Οᾶττόν τὲ καὶ 

μᾶλλον ὑπὸ τῆς ἀμέτρου χρήσεως τοῦ ψυχροῦ βλάπτεταο, 

τοῖς ὃ᾽ αὐιοῖς τούτοις εἰκότως οἰκειότερόν ἐστυ τὸ Θερμόν. 

ποηΏ εΠ, [ιο ηεφιε Ργαείετ πποάπα τε[γ]σεγαπάο οί 1π ΙΠΙΠι 

οοΡεΠάο ἀο εοπ[γϊηρεπάο, δεᾷ εἰ [απε πῖρτογεν ρει/[ι]σε- 

ταί1οηε εἰ τίσὀγες {εῦγες αγοε[Ἰεηίες, επ! ἀεηίαίϊοπε οἳ 

Ῥογογαπι οοατοϊαϊἸοπε {ασἰπηῖ, Με[ιιδ Πίαφιε Τία ἀῑοίαπι 

{α1[οι: τίροτες υπ εἳ οοπνπ][ίοπος εί {είαποθ εἰ ΏΙΡΥΟΓΘΒ 

εἰ {εμγες εχεῖίαηῖ, Ύεταπι 4ε [Υπιρίοππβξαπα οαι[Π9 οορῖο-- 

Πμ5 Ρτϊναίο οΡρετε ἀπίπιας, 

ΧΥΠΙΠ. 

Σηρίάμτα Ἱπίπείομπι ο[[εδις, ἀεμειδως, πεγρίς, εεγεῦγο, ἆογ- 

/Γαἰί πιεάμἰίαε; οαἰιάμπαι νεγο απαῖομπ, 

Ραγίει παίµγα Πριάίονες, οπ]αςπ]οάί απΙπια]ῖρις 1πΠ-- 

[αΠ{ οπιηες Ρ]απο εχίαµσιες, οι 4ο Ἰηαρί5 αΏ Ἱπιπιοάς- 

ταίο {ΤὶβίάϊΙ αἴα ουὐ]αεάμπίατ,  Ηϊ6 1ρῇΗ8 ταίίοπε ορίῖπια 

σαµἁ μπι [απλατίης οοπνεΠ1ξ. 

Εσοςοβ 



904. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΙΟΙ ̓  πι Ἀ 

Εά.: ολ. ΙΧ. αποι, 905. 1 ς νά, Ῥαῇ[, Υ. (998:) 
υὔ... ον ἑ . Ανατ 

'Οκόσα λαο «ἑκδερμαίνειν αίὸ αλὴν ὁ ὁκύσα αἱμόρῥα-- 

γέειν ώς Μο ΄ 

ΟΛΑ 3 ὔ ελ) παστηο 1 Ν τσ » ͵ - θΥο 

5905] Οὐκ. ἀνατρέπεται πρὸς τοῦ. νῦν  εἰρήμένου τὸ 

τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐάματα, ὑπάρχειν, περὶ οὗ θεωρή- 

µατορ ἐπὲ πλέον εἴπομεν ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆο μεθόδου 
πραγµατείᾳ, δεικνύντες ὡς ἕτερόν τι θεώρημά ἐστιν ἄναγ- 
καιύτερον , ἰᾷσθαυ πρότερον. πελεῦον ὅσα κατεπείγει μᾶλλον, 
τουτέστιν ὅσα φέρει τὸν. κίνδυνον, «ὥσπερ καὶ νῦν ἡ αἷμος- 

ῥαγία. πρὸς ἐκείνην οὖν πρότερον ἴστασθαν χρὴ, κάπειῦ 

οὕτως εἰς τὴν οἰκείαν Σὐκρασίαν ἀνακομίζειν τὸ πἐπονθός. 
ν ι η] 

4... ο) Λ .. 

"Ἔλνεσι τὸ μὲν «ψυχθὸν δακνῶδες δέρµα. περισκληρύνεϊι,. ὁδύ- 

νην ἀνεκπύητον ποιέει, μέλασμοὺθι ῥίγεα πυρειώδεα, 

σπασμοὺς, τετάνους. 

ΧΙΣ, 

Θμαε. γεγ[τρεταία [μπὲ επεαἰε[ασεχε οροτίεί, Ῥταειεγ εα 

μας [απρμίπεπι ε[]ωπάμπτ αι ἐγερὶ ε[}α[μτα μπε. 

΄Ῥταε[ειφ οχοθβίῖο Ἱ]ιὰά 11εογεπ] ηοά ενεγηί, εο- 

ἱπατία, οΠΙΥΑΤΙΟΓΙΠΙ. ε[[ε τεπιεᾷῖᾳ, ἆε ηιο ΡΙεΠῖΗς Τη ορενα 

ἆο ππεάεπά{ πιεί]οἆο ἀἰπίαια», αρῖ ο[επάίπιαδ, αἰ]μά εί[ο 

ᾳμοἆἆαπι ἴΠεογεπια Ἰπῖο Ρρταενεγίεπάπι, αιιο ]αρεί οα 

Ρτῖα5 ᾿οπγαπάα ε{[οε ᾳµαε πιαρί Ἱγροπί, Ἠοο α[ Ρταεί[ειΙ- 

Ώμς ρετίομ]ήπι αΠεγαπί, «απεπιαάαιοάμπι εἰ Ώμπο ΠΕΠΙΟΥ-- 

τμαρία παϊπαίατ. Ἠπσίο Ἱρίίας ργῖα5 ορ /[[ιοπά ανα. εἰ,  ἔπηι 

ἀεπιάπα ραχ8 α[εοία αἆ ρτοργίαπι {επιρεγίθπα τευοσαιιάα. 

οφ 
Ὀιοεγίδως [ηὶρίάιωπ πιογάαα εµίεπι οὐάιμται, ἀοίογεπι ἴπ-- 

[αρριγαδί]ει [αοίε, πἰςγογεν, χίβοτες [εῦτίίες, «οπριί- 

/τοιες εἰ ἐείαμος ογεαᾶ. , 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣΙ ΕΙΣ ΑΤΤΟΙΣ ΤΠΟΛΙΝΗΜΑΤΗ. Ἅῃς. 
Εὰ, Έἶατι, ΤΧ. [205.] ' ς [ Φά. Βας Τ. (558.) 

Αυρίως μὲν ὀνομάζοντυ τὸ Θερμόν ἐστι δακνώδε" τῃ 

δ᾽. ὁμοιότητι τῆς αἰσθήσέεως καὶ τὸ ψυχρὸν. ὕδωρ ὀνομάξε-- 
ται. δακνῶδες, οὐχ ἁπλῶς τῷ δέρµατι προσπῖπτον, «ἀλλ 
ὁπύταν ἑλκωθῇ. .. διεξέῤχεσθαι γὰρ χρὴ τὴν τοῦ δάκνεσθαι 

μέλλοντος οὐσίαν τὸ δακνῶδες αὐτῃ γενησόμενον, ὕπερ ἐπὶ 

μὲν τοῦ κατὼ φύσιν ἔχοντος δέρματος. οὐχ οἷόν τε ποιεῖν 
ἐσιι τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἐπειδὴ πυκνύτέρον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν 

αὐτοῦ τὸ δέρμα ἐστίν. : ἐπὶ δὲ τῶν ἡλκωμέίων ὡς αραιοτέ- 

θων. ὑπαρχόντων διεξέθχεσθοι ὀύναταυ.. διὰ τῆς οὐσίας αὐ- 

τῶν .ἐγκαταβαῖνον ἐν τῷ βάδει. . λέλεκται. ὃ ἐπὶ πλέον 

ὑπὲρ καὶ τῶν δακνωδῶν «φύσεως ἓν τοῖς περὶ τῆς τῶν. 

ἁπλῶν. φαθμάκων . δυνάμεως. τοῖς μὲν οὖν ἡλκωμένοις δα-- 

πνώδες. τὸ ψυχρῶν, τοῖς ὃ᾽ ἀνελκώτοῖς - οὔτε δακνώδες καὶ 

σκληρὸν ἐργάζεται τὸ δέρμα τῇ πιλήσει τῆς οὐσίας αὐτοῦ. 

καὶ μὲν δὴ καὶ τὴν ἀνεκπύητον οδύναν ἔργαξεται τῷ κα- 

ταψύχειν τὸ: ἐμφύτον θερμὸν, ὅπερ ἐκπυῖσκει τὰ ἕλκη, κω- 

λύει τε διαπγεῖσθαι τῷ τὴν. ὀδύνην ἐρ]αζόμεία. τὰ ὃ- ἐφε- 

ἕης εἴῴηταυ καὶ πρύσῦεν. αὐτῷ. μελασμοὶ καὶ ῥίγη πυρετώδη. 
καὶ σπασμοὶ καὶ τέτανοι. 

Ῥτορτίε οαι]άεπι- αβρε]]απίῖ. οα]άάπι πιοτάακ. ε[ί, [ε-- 

{15 απίεπα Ππαίπά πε {π]αῖάα εἰἶαπι αθτια. πιονάας αΡΡε]- 

Ἰαΐαν, ποπ Ππιρ]οϊίεν οι] Γεὰ π]εεγαίας οερυγίαη5. Οωοἆ 

επῖπι πποτ[ας {εη[απαη ε[ τε]οίαταπα, τοῖ ἹΙπογεμάφθα [1β- 

Παπι]απι Ῥειναάετο ἀεβεί, αιιοά ἵπ οπίο Ἠαβεπίϊ [οουπάμπη 

παίυταπι {γ]ριάα απ {ασεγε ποπ. Ροίε[, αφμοά οι{1 ἆεπ-- 

Ποτ ΠΕ. αμαπα τί εαπη: ΡέΠΕΙΙ8ΥΘ. Ρο[δι {τισιάαε [αρβαπίτα, 

Ίπ ρατίμής νετο α]οεῖαιῖδ, πἱροίθ: ταχίότίρι5, Ρρετναάετε 

Ῥοίεβ εαταπι [αρ[αηίίαπι 1π ρτοαπάμπ [πε Γαβίεης, 

Ὑετυπι πο 4ε πποτάαοῖαπα 1π Ηρνῖς ἆε {ιπιρ]]οίαπι πιε(]σα-- 

ΠΠΕΠΙΟΥΙΠΙ {αομ]ἰαίχδιις αθαπάε ἀῑπίπιας,  Ὀ]εεταίῖς µριίατ' 

ΓΠΡιά πα πιοτάας, Γεὰ οι{επα Ππάπταῖ «ε]άς ἀεη[αία [αρῄαἩ-- 

μα. Ἠο]οτεπι εἰἴἶαπι τε ἁτί Ππαρριταρβί]επαν αποά παϊναπι, 

οα]ογεπι π]εετα αἆ [αρραταΙόπει ρετάὑσετνίεπι τε[γ]βοχοί. 

εἰ ΄ᾳπαε ἀο]οτεπι. ε[Πεῖιπί εα ρεγ[ρΙκαίίοπε ναοματὶ Ργολί- 

Ῥεαί. ΄ ῴμαε [εφιππίαγ ρτ]αθ’ 1Ρ4 [απί εκροβία, ΠΙΡΙΟΓΥΕΒ, 

χ1ροχε8. {ερεϊ]ες, οοπνι{ίοινες εἰ {ειαηΙ.. ο πι ή 
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Κα. Οµαχε, ΣΧ. [206.] 5 : Ἐὰ, Βα[ι Υ. (298.) 
κα. 

[206] "στι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνω ἄνευ ἕλκεος νέω. εὖ- 

σάρκῳ ὑέρεος µέσου ψυχροῦ πολλοῦ κπατάχὺσις ἐπανᾶ-- 
χλησιν Θέρμης ποιέεται, δέρµη δὲ ταῦτα ῥύεται. 

Ὅσα σπανίως ὠφελεῖ τὸ Θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐφε-- 
ξῆς τοῖς προειρἠμένοις ὁ “Ιπποκράτης διεξέρχεται, καὶ πρῶ- 

τόν γε περὶ τοῦ ψυχροῦ φησιν ὡς ἐπὶ τετάνου, δῆλον ὃ᾽ 

ὕτυ καὶ παντὸς ἄλλου σπασμοῦ κατὰ τὴν µέσην ὦραν θε-- 
εἰ ”, . ή -” . ” 

θινὴν, ὅταν εὔσαρκος ὁ κάµνων ᾖ καὶ νέος, ἡ τοῦ ψυχροῦ: 

κατάχυσις ἐπανάκλησιν Θέρμης ποιησαμένη θεραπεύσῃ τὸ: 

πάθος. ᾧ καὶ δῆλον ὡς οὐ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐα- 
ο - (ο ΄ Ε) Δ Δ 3 Ἆ ᾿ 

τικον του νοσήµμιατός ἐστυ το ΨυχρΟν, αλλα κατὰ συµβεέβη- 

κὸς, ἐπειδὴ τοῖς εὐσάρκοις νέοις ἐπανάκλησιν ' Θέρμης ποιεῖ-- 
» 3 3, Δ 3 ευ { (ν 3 ο) | 

ται. ἔπ ἄλλης γαρ οὐκ ωφελήσει γε ἡλύιίας, διοτξ μηδὲ: 
ν ] ’ 3 , ϱ/ 3 ανα το 4 Ε 

τὴν ἐπανακλησιν ἐργαξεταυ. Όπου ὃ οὐδὲ ἐπὶ ταύτης ἓν 

ἄλλη τινὶ τῶν ὡρῶν, ὅτι μὴ κατὰ μέσον τοῦ θέρους. ἡ γάρ. 

του τοῦ ψυχροῦ πρόπτωσις του νικᾷ τὴν ἔμφυτον Όερμα- 

ΧΧΙ. 

ΙΝΟΜΠΙΗΠΦΜΑΊΙ Ὅεγο μδὶ ἴπ εείαπο οἰἶγα ηίοις Ίμυεπε εαγ- 

πο[ο αε[αιε πιεάία [τὶσίάαε εορἰο[αε ῥγὸ[μ[ιο οαἰογίς 

Φενοσαείοπεπι ε[[οῖε, οαἰογ αμίεπι ᾖαεο [οἰυῖε. 

Ῥο[ίεααπαπι ἃ οα]]ὰο οἱ {ΠΙβιάὰο Ἰποοπιποάα ται]! 

Ηϊρῤοοταίες, ἀείποερςθ τατα ιιαεάαπι ΕΟΓΩΠΙ οοΠηπιοία εχ- 

Ρ]οαί,  Δο ριῖπιαπι ϱὐῑάσεπι {εἱρίάαπα αἲῖ 1 ἰθίαπο, Πες 

απίεπι 1π αἰία εἰῖαπι απανί οοπναἱΠοπε Ίάεπι μ[α νεπῖτα, 

πηθάΐα αε[αίε ααεστο ει[αγοο αο Ίανεπε [πὶσίάαε Ῥετ[α[ιο-- 

ηεπῃ ρες οα]ογῖς γενοσβίϊοπθπι 6ἴιπι αΠεοίαπι οἀγαγο.΄ Ὀπάς' 

Πί πιαπ]Γεβαα Πο ῥτορτία {αου]ίαίο {πίαίδιιπ΄ 14 πιουβὶ 

{απατε, [εά εκ ποοϊἰάεηεῖ, αποά: 1π ]ανοπῖρας ο[αχοίδ οαἱο-- 
6 γενοσα!ίΙοπεπα εβιοῖαί, ἴπ αἰῖα Παπϊάεπι αείαία ΠΤΙ 

Ρτο[αεχ]ῖ {α]ῖ {πριᾶαε Ῥτο[ι[ίο, απἷα πθφιε σα]οχῖς' εβΠοῖ 

τενοσαΙΙοπθαα/ (ἀαπάο πθ πο αιϊάεπι αείαίε, πεο α]ῖο 

ᾳπορίαπι απΠπῖ Τεπιροτε, Ῥγαείεγᾳπθπα αεβαίε πιεδῖα {αοετο 

Ροϊε[ί, Ίναπι αᾳααο ΓΠιρίάαο οσουτ[αθ ααί παϊίναπι ϱ41οΓ6Πι 



ΚάΙ Ι44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΣΥΣ ΣΠΟΙΜΙΝΗΠΑ4ΤΑ4, 8607 

Κά. Οἶατι. 1Χ.. [206. 907.] τά. ας, Υ. (949.) 
σίαν ἡ αΌροίξε. νικῷ μὲν, ὅταν ἀσθενὴς ὑπάρχη, αΌροί- 
ζει ὃ᾽, ὅταν ἰσχυρα τὴν διαπνοὴν αὐιῆς συνέχουσα καὶ 
διακωλύουσα. παφραιτεῖται δὲ τοὺς ἐφ᾽ ἕλκεσι σπασμοὶς ὣς 

οὐκ ἄν ποτε τούτων: ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ Θεραπευθησομένων, 

οὐδ᾽ εἰ νέος εἴη ὁ κάµνων καὶ φύσει θερμὸς καὶ κατα τὴν 

Θερινῆν ὥραν καὶ χωώραν, ἐπειδὴ, καθ προείρηκεν αυτὸς, ἕλ- 

κέσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνώδες ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιέευ. 

γενοµένων οὖν ἐφ᾽ ἕλκεσι διὼ τὴν τῶν νευρωδών σωμάτων. 
σλεγμονὴν ἐναντιώιατον έσται τὸ ψυχρὸν, οὔτε τὸ ἕλκορ 

αὐτὸ παρηγοροῦν οὔτε την τῶν νευρωδών σωμάτων φλε- 
γμονὴν διαλῦον. 

2β. 
[207]. Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν οὐκ ἐπὶ παντὶ ἕλκει, µέγι- 

σιον σημεῖον ἐς ἀσφαλείην δέρµα µαλάσσει, ἰσχναίνει, 

ἀνώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶών, τειάνων παρηγορικύὀν. τὴν. 
5 - - η νά μῤὁ - . ο Π 

ὃ ἐν τῇ κεφαλη καρηβαρίην λύει. πλειστον δὲ διαφέρευ 

εν]ηοιϊ αιί οο]]ηςι. :ιποῖι απ]άεπι 4αππα ἀερι]]ς ε[,' οο]-- 

Ἠβιῖ νεντο αυμπν {ογήμς ἀ1ρ[μς Ρεγ[ρίγαίϊοπεπι ργομῖρεῖ εἰ 

εΏ]ανίαπα Γαρρτιπηήί,  Οοη]αποίας παἰἱοετὶ σοπνα][οπες εκ- 

οἱριί, μί Ύπαο αἲ΄ αηπα {Πρίάα [απατί ΠπΠΩΙΟπη Ρο[απί, 

Ἡε { ]αψεῃῖς αΠΙάεπι 8οΡοΓ εἰ οα]ίάμδ παίιτα εἰ αε[ῖναπι 

αππῖ ἵεπρις εἰ γερῖο οα]άα ΕΙ, αὐῖα Γγιρίάμπας αμ 1ρ[ε 

{αρτα ἀῑκ, ασε πιογτάαςκ ἆἀο]οτεπι Ἱπ[αρραγαβί] επι 

{αοιί. 15 Ιδιίατ ααἱ ουπι α]οετίριιδ εοπνε]]πΙΙγ οἨ ΠεΓ- 

νοίογιπι οοτρογπι Πηβαπιππαίίοπεπα, αἀνεγβ[ππια. ετί Γ- 

ριάα, πί 4παε πεφµθ π]οις πἰ]σεί, πεφιε ΠεΓνο[οτΠΙ 

οογροτυπι 1ΠΠαΠΙΙΙΑΙΙΟΠΕΠΙ [οἱναί. 

ΧΧΗΠ. 

6αἰιάμτα [μρριγαξογίμπαι ε[ξ, ποπ ἵπ οπιπὶ µίεεγτε πιαωίπατι 

/εεμγίιαιίς [1βηήπα, εμµίεπα επποἰίε, επίεπµαι, ἀοίοτεπι 

[εάαι; τίβογεςν εοπνµἰ[οπες, ἴειαπος παρα; οαρίεῖς 

δτανἰιαίεπι [οἰνίε; ο[[ωπα [γασιωτὶς γμἰωγίπαμπα οοηΓετε, 
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Εά. Οπατι ΤΧ. Γ207.]1 Έά. Βα[, Ύ. (988. 9999). 

ὀστέων κατάγµασε, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐψιλιυμένοισι, του- 

τέων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν πεφαλῇ ἕλκεα: ἔχουσι.. καὶ 

ὁκόσα ὑπὸ ψύξεως θνήσκευ ο) ἑλκοῦται μαὶ ἕρπησιν ἐσθιο-- 

µένοισι, ἕδρη, αἰδοίῳ, ὑστέρη, κύστει, πουτέοισι τὸ Όερ- 

μὸν φίλον καὶ κρῖνον; τὸ δὲ ψυγρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον. 

(989) "μὸσπερ τὸ φύχρὸν σπασμῶν καὶ τετάνων ὑπάρ- 

χει ποιητικὸν, ὅμως θεραπεύει σπανίως ποτὲ τέτανον͵, οὕτω 

καὶ τὸ Θερμὸν ἐκπυηιικὸν ὂν ὕσον ἐφ ἑαυτῷ  γίγνεταυ ποτ 
ἀνεκπύητον. ἐπὶ γοῦν. τῶν σηπεδονωδὼν ἑλκῶν καὶ ἁπλῶς 

ἁπάνιων τῶν ῥευματικῶν οὐκ ἐκπυΐσκει τὸ Θερμὸν, ἀλλω 

καὶ βλώπτευ µεγάλως αὐτα. καὶ συμβαίνει ἐς ταὐτὸν ἄμφω 

τὸ τὲ βλάπτον ἕλκη παὶ τὸ μὴ ἐκπυΐσκον, ὥσπερ οὖν καὶ 

κατὰ τοὐναντίον τό τ ὠφελοῦν καὶ τὸ ἐκπυΐσκον. µέγιστον 
γάρ ἐστι σημεῖον πρὸς ἀσφαλείαν ἕλκει τό τὰ πῦον καὶ τὸ 

τούτου ποιητικὸν φάρμακον. οὐδὲν γὰρ δύναται γενέσθαι 

κακὸν ἐφ ἕλκει πῦον γεννώντι. τὰ γοῦν οπασμὸν ἐπιφέ- 

ϱοΟντα πάντως ἀνεκπύητά ἐστι. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ σήηπεδο- 

/εἆ ππακἰπιέ [μα: οατε: πμάαεἰς εξ ᾿ τὶς Ῥουϊ[ιιση φίδι 

ἵπ οαρίιε [μπε µἰοετα. Ηίς εἴἴατα Ίφμαε α [Τίβογε εππο- 

τιωπέμγ αμ επιἰοεγαπίιγ} Πετρειῖδιις ἀεπίφμε επεαεπιῖ- 

ὅμο, [εὰί, Ριάεπάο, μµἱετό, υε[ίοαε, ἠὶς εαἰἰάμηι απαἰοιπα 

εἳ ]μαϊσαεοτίμπας [γὶβιάμπα ΄υεγο ἐπιπιίεμτα εἰ ἱπτεγίπιει. 

Οποπιαἀπιοάαπι Γριάαπι οοπνπ]ῇῃοπο εἰ «ἴείαπος Γαᾶ 

παίητα ε[Πιοιί, Ππίεγάαπι ἵαπεα, αααπιο αμα!  ταγο Τείαπαπὰ 

Γαπαί, {Πο αἰῖαπι οαάυπα ρτο [πα: {αομ]ίαίε ΓαρριγαΙΙοπεπα 

ΥΠΟΥΘΕ, ἨΠΟΠΠΙΠΟ ΕΠΙ ἀρ[απα Ῥτομίρεί., : Ἱπ ραγιά1ς [Παῖ- 

ἆεπι παἱοετίθιιθ αο Ρ]απο οΟΠΙΠΙΡΗ5 τΠλειπια[1οῖς. οαΠΙάπῃ, ρι8 

ΠΟΠ Ῥγοσγεαί; Πο οἱ 5 πιαρΠΟορετο ΠοκΙΙπῃ δ[,. Απ 

Ίαεο απ1Ρο 1π 1άοπι οοποϊἀιπί εἰ αἀοά Ἰαεᾷ1ί οἵ αιποά πο 

Παρριτα! π]σεγα: ΠοιίΙ οοπίτα αἱ απο Ἰιναί εἰ φαοά πια- 

{ατα π]οετα. Μαπίπιαπι απίπα αἱοεγὶ αἆ [οουγ]1{αἴεπι Πσπαπα 

ε{ί, {αι ρα 1ρίαπι {μπι ρυχῖδ οοπ[ῇοΙεμά{ γῖπι ᾖαῦοις 1ηο-- 

ἀἰοαπποπίπα, ΝΙΜΙΙ επῖπι πια] Ροίε[ί αοοϊἆστε: π]οςενὶ ΡΙΙ5 

ΡΤΟΟΓΕΚΠΙΙ: αμαο Ἱριίαχ οοπνπ]Ποπεπ αΠοναπῖ, ῬΓοσ[ί5 
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Εὰ. Όµανι, ΤΧ. Γο07. 908.] Εὰ. Ῥα[. Ῥ. (9509.) 
γώδη τῶν ἑλκῶν, ὅσα τε τῶν πέριξ Ἰωρίων ανάβρωσιν έχευ 
καὶ τὰ δυσεπούλωτα δὲ πάντ ἐστὶν ἀνξκπύητα καὶ ὕσα τῶν 

καποήθων ἑλκών εδίοις ὀνόμασι κατ ἐξοχῆν τινα κέκληταυ 

καρκινώδη, χειθώνειας τηλέφια καὶ φαγεδαινικὰ, πάντ 

ἐστὶ καὶ ταῦς ἀνεκπύητα. µέγιστον οὖν σημεῖον εἰς ἀσφά- 
λειαν ἕλκει τὸ πῦόν ἐστι καὶ τοῦτόὸ γξ τεκµαίρου ἐπὶ τῆς 

τοῦ. Θερμοῦ χρήσεως. ἐφ ὦν γὰρ οὐχ ἁρμόετει, Φεάση 
ταῦτ ἀνεκπύήητα µένοντα πρὸς τοῦ Φερμοῦ. τὰ ὃ᾽ ἐφεξῆς 
ἔργα τοῦ θΘερμοῦ φαιγόµενα συνεχώς καταλέγει. καὶ γὰρ 

µαλάττει τὸ ἐσκληρυμμένον δέρµα καὶ ἐσχναίνει τὸ πέπαχυ- 

σμιένον, ἀνώδυγόν τ ἐσεὶ καὶ σπασμῶν καὶ τετάνων παρθη- 

γορικὸν, οὐχ ὥσπερ τὸ ψυχρὸν ὀδύνην ἀνεκπύητον ἐργαζε- 
ται, τῷ τῆς φύσεως ἡμῶν ἀλλύτριον [32081] ὑπαρχειν, - 

τις ἐσεὶ τὸ ἔιφυτον Θερμὸν, Ἠντινα συναύξει ὅταν }ὲ μὲ- 

τρίως ὁμιλῇ, τὸ ὃδ᾽ ἔξωθεν θερμὸν ἐργάξεται πἀνθ᾽ ὅσα λέ- 

λεκται, ταὰ μὲν οὖν πέττον τὲ καὶ ἀλλοιοῦν ἐπὶ τὸ βέλτιον, 

ἔνια δὲ τῷ διαφορεῖν καὶ κενοῦν τὰ λυποῦντα ἐκθεραπεῦον. 
εἰ δὲ καὶ μὴ τελέως ἐκθεραπεύσειεν, ἀλλὰ τάς }᾽ ὀδύνας 

[απ Ἱπ[αρραταβί]ία,  Θἰπλίεν εἰῖαπι π]σετα ἁγ[Γερα]οίῖσα 

οιµαε εἰοαιγίοο νἷα οδάμοιωπέωτ, Ἱπ[αρραταδί]ία [απί οπιηῖα, 

Πίεπι εχ πια[ἴση]ς π]οεγῖριι 4ὐαε Ρεγ εχοε[[επίῖαα ααπη-- 

ἆαπι ῥγορτῖῖς ποππ]πίρας [απ Ἱηβσηϊτα, α πα] οαΠοτο[ᾶ, 

ο]ηχγοπῖα, [οἱερ]ία οἱ Ρρασεᾶαεηῖσα, 6]αςπιοῦί [αΠί οπιπΙα 

εἴῖαπα Ἱη[αρριταρίπα, Ρας Ιδίία ΠγαχκΙΠΙΗΠὰ α]σονί αἆ {6- 

οπγ]ἴαίεαι Πσπιπα οί, αἴᾳας Ἰὸο οκ οδἰἰάί α[α οοη)1οἶδ. 

Τι απἶρας εηἶπι ΠΟΠ οοπσγηῖξ, Ἴμαθο α οαάο Ιπ[αρριαγᾶ- 

Ῥϊ]ϊα Ρεγιπαπεγα Ἱπίμευετίς, Οαί ολ1άϊ ε[εοίιας {γεφαεμίεν 

αρρατεηί, εος5 ἀεῖποερς όπιπιεγαί: εἰεπῖπι ουίεπι Ἱπόάαγαίαϊα 

επιοἰ{1ε, Ἱπεγα[[αίαπι εχίεµααῖ, ε[ι αποάγηπα, σοπνα]Ποπες 

αο ἰείαπος π][]σαε, που αἱ {Πὶρίάι ἀο]οτεπα Ἱπ[αρρασα- 

Ῥϊ]επι ο[]οῖε, αιοᾶ α παίυτα ποβτα Π αεπήα, 4πας μἱ]-- 

απςε οαἱογ ε[ὶ παϊῖνας, «ποπ αφαιρεί ἩΡί πιοάεταίε αάμ]-- 

Ῥείαν. Οαἰάαπι ἀίαφια οκίογπαπι οα ρταε[αί οπιπῖα α1ιαθ 

ἀῑκίπιας,- «παπι οἳ ποππι]]α οιιάεπι οοπουφιΠί αἱ ΤΠ π1ε- 

Ἠπς αἰίεναί, ποµπι]]α νεχο ἀῑ[οι[δ ο ναςμα[ῖ ΠΟΧΙ8 

ἄο]οτοιι {[αοἰεπίῖριας Ῥετίαπαί. Οιοά «{ Ῥειίεείο πο [8- 



810 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Έά. Οἶατι, 15. [208. 1 Εὰ. Ῥαβ, Ῥ. (2β0.): 

πρᾳύνει. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τῇ κεφαλῆ διαθέσεων αὐτά τὰ- 

ταῦτα ὃρᾷ καὶ τὰς καλουμένας καρηβαρίας, αἵτινές εἰσι 

βαρύιητ.ς τς κἐφαλῆς ἰάται, συμπέπτον καὶ διαφοροῦν τα 

λυποῦντα. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς τών ὀσιῶν κατάγµασιν 

ὠφελιμώτατόν ἐστι καὶ μᾶλλον τοῖς ἐψιλωμένοις, ὅπερ ἐσεὶ 
γεγυμνωμένοις τῆς σαρκὀς. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅσα κατὰ «τὴν 

ὕλην γίγνεται" βλαβερώτατον. γάρ ἐστι καὶ τούτοις τὸ Ψυ- 
χρὸν ὡς ἂν μὴ µόνον τοῖς ὁστοῖς, αλλὼ καὶ αὐτῷ τῷ ἔγκε- 

σφαλῳ πολέμιον ὑπαρχειν καὶ μὲν δῇ καὶ ὅσα μύρια διὰ τὸ. 

κατεψῦχθαυ νεκροῦταυ καὶ τούιων ἴαμα ἔσται τὸ θερμόν. 
οὕιω δὲ καὶ ὕσα διὰ τὴν ψῦξιν ἑλκοῦται, καθάπερ ἐν «χει- 
μώνυ πτέρναι καὶ δάκτυλου καὶ ὅλως τὼ ἄκρα, καὶ τούτων 
ἴαμα ἔσταυ τὸ Θερμόν. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἑρπήτων τοῖς ἄνα- 

βιβρωσκομένοις καίτου ὑπὸ ΧἸολώδους καὶ Θερμοῦ χυμοῦ 

Φιγνομένοις " αλλὰ διὰ τὴν ἕλκωσιν ἐναντίον αὐτοῖς τὸ ψυ-- 

χρόν, ὡς δακνώδες ἑλκῶν ὑπαρχον. οὕτω δὴ καὶ ταῖς κατὰ 

τὴν ἕδραν ἁπάσαις διαθέσεσιν οἰκεῖον μὲν τὸ δερμὸν, ἑναν- 

τιώταιον δὲ τὸ ψυχρὸν, ὅτυ τὲ νέυρωδης ἡ ἔδρα, πολέμιον 

αεί, [αἰίοπη ἆο]ογε πη]ῆσαί, ΄ ἴπ οορῖῖ γετο αΠεοίίρας 

Ίιαεο οαἆεπι {αοιί εἰ οαγεραγῖδ αρρεἰ]αῖῖ, «αάε οαρῖῖ8 

Παπ ϱταν]ίαίε», οοΏοοςΙῖ5 αο 41[ου[ ποχας Ἱπ[εγεπίίρας 

ππεδείαχ, ΟΟΠΟΟ(ΙΕΠΒ αἰᾳάο ἀῑ[οιίΙεΠςδ ιιαεοάπα1ε πποἰε[ία 

βαπί, . Οαἵπ οἰἶα οΠίαπι Γγασιιγῖς 1 Πνοαπα ε[ πηαρῖς- 

Ύ4ὖε Ἠυάαἰῑδ, Ίου ε[ὶ οαγΠθ εχιιῖ5, 1δᾳαθ εἰΙαΙΙΠΙΙΠΙ Παρί 

ᾳµα6 οαρΙῖ ορογ]αμίαχν. λαπι {αία [πρίάσπι Πππαχίηνε Ί8ε- 

ἀἱί, αἱ 4ποά ποπ ο[πριας ἀιπιίαχαί, [εὰά 1ρ[ῖ φπιοφιις οεΓ6-- 

Ότο ΠΠ ΠππιΙοάπη. Οείεγαα ρατρας αμ1ραδομπφε αισά | 

Ρεν κογ]πί επιοτΙοπί]β5 χοπιεὰίο οαάπι ο, Πα γετο 

απαθ Ῥετ/γίρογαίίοηε οχι]οεγαπίας, πἲ Ἰίοπιο οα]οαπεῖ ας 

ἀὐριμ οείεγαεφαε ραγίε οχίτεπιαε, 115 οα]1ά 11 4ποφι1θ Τθ- 

πιθίαπα {αἱ γυπα εἰ, . Ἠλεο Ποπ εἴἶαπι Ἱεγρείρας οχοίει-- 

εδιαςδ πιεάσίανς εἰἴἶαπι { α ΡΙ]οί[ο εἴ οα]άο ΗΗΠΙΟΥΕ Ῥρτο- 

ογεσηίαχ,  Ὑεγαα Ργορίος οχιι]οεγαίοπεπι {ἱσίάππι ἐρῇφ 

ανεγ[αι εβ, αἲ φποά αἱοετίριαθ πιογάακ εχ][αι,  Θίο 6ί 

οιηηί δις [ο] αΠεοιίρις {απιίμαχα απίάεπι ε[ὶ οαἱάμίῃ, α-- 

νογ[{πμωππι νονο {πρίάαπι, ἴππα φαοά πεχνοία Πί, Γγ1ρί- 



κά ΓΑ 4ΗΙΝΟΤ ΕΙΣ 4ΤΤΟΥΣ }ΠΟΙΜΙΝΗΠ ΑΤΙΑ. δι 

Γά. Οπατί, ΙΧ. [208.] Εά. Βα[, Υ. (580.}) 
-- ’ Ν -” /” 

δὲ τοῖς νεύροις τὸ φυχρὸν, καὶ ὅτι κατὰ τὴν κοινωνίαν ἥ τε 
ψῖξις ἐπαναβάίνει ῥᾳδίως ἐκ τῆς ἕδρας εἰς τὰ κατὰ τὴν 

κοιλίαν, ἤ τὲ θερμασία κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. οὕτω δὲ 

καὶ ὑστέρα καὶ κύστει τὸ μὲν θερμὸν φίλον καὶ κρῖνον, τὸ 

δὲ φυχρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον. αὐτά τὲ γάρ ἐστι νευ- 
ϱωώόη καὶ µεταδίδωσι τοῖς ἐπερκειμένοις ῥᾳδίως της ψύξεως. 

ὅτι δὲ ἅπασι τοῖς εἰρημένοις καιὰ τὸν ἀφορισμὸν ἐπιπεφώ-- 

νηκε κοινῇ τούτοισι τὸ Θερμὸν φἰίλον καὶ κρῖνον, τὸ δὲ ψν-- 
χρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον, εὔδηλόν ἐστι, κἂν ἐγὼ μὲ λέγω. 

’ 

κ. 
3 , 4 . ” α ” Ι ε ’ « ”ς 

Ἔν τουτέοισι δὲ δει τῷ ψυχρῷ Άρεεσθαι, ὀκόθεν αἱμοθῥα- 
ἔ ς 2 38 3 3 

γέει ἢ αἱμοθῥαγέιν μέλλει, μὴ ἐπ αὐτὰ, ἀλλὼ περὶ αὐτὰ 
ὁκόθεν ἐπιρῥει καὶ ὁκύσα φλεγμοναὶ ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς 

τὸ ἐρυθρὺν καὶ ύφαιμον ῥέποντα νέαρῷ αἵματι ἐπὶ ταῦτα" 

ἐπεὶ τά γε παλαιὼ µελαίνειυ καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἑλκού- 

µενον ὠφελέει, ἐπεὶ τὸ γὲ ἑλκούμενον βλάπτευ. 

ἀαπι γετο πεγνῖς Ἱπ]ππῖοιπι, ἴππι ᾳποᾷ Ῥετ οοπηπιαηῖσα[το-- 

ηεπι [γ]σὶάῑίας [αοῖιε εκ Γεᾷε αἆ νεηίγεπι αἀ[οεπάαϊ εοἀεπι- 

4ε πιοάο σα]]άῑίαφ. Φίο εἴ πἴετο βεπ]α[ῖ εί νε[ίίσαε εα]ῖ- 

ἀαπι αι] επι αποιπι εἰ [αἰαίατε, ΙΠΙπΙ]οιπι νετο εἴ ΠΙΟΓ-- 

{εγαπα {τὶσίάαπι, Πας ΠΔΠπΙ(άθ ῥρατίε πεχνοίαε [απί εἰ 

Γαρετίοτῖδις ρατίῖρις [αοῖ]ε {γριά Παίεπι Ἱπρεγήμπίας, Οαοὰ 

απίεπι 4ε οπιμίρας 1π αρΠοτΙαιο [ογῖρίας οοπιπιἁη]ίετ ΡΓο- 

πυηο]αναγ]ί, 5 οα[]άαπι ε[ε [αἰμίατε, ΓΓΙσίάαπι νεγο Ἱπ]- 

ΠΩΙΟΙΙΗ 80 ΙΠΙΘΓΙΠΙΕΠΦΑ εἰῑαπῃ . πιο ἴασεπίε πιαπ]/{ε[βάπα ε[ῖ, 

ΧΧΙΠ. 

«4ὲ ἵπ Πὶς [γιβιάο μεπάμπι, µηιᾶε [αμσμῖς ργο]μῖε αμί Ῥτο- 

μας ε[, ποπ [μργα ἴρ[ας ρατιες, [εὰᾷ εἶτσα ἵρ[ας 

ππαε Ρτο[]ωῖεν αἄἀπιοῖο. Εὲ οιµαε ὑπ[ἱαπαππαιἴουιες αμε 

ἀε[]αρταιίοπες αά τµύγµπαι εἰ Γωθογµεπξιέπα εοἰογεπι επ 

γεεεμεί [απβιῖπε νετβωπε, Τὶς ἔρ[ς αἀλίθίιο. Ιπψειεγαῖας 

επῖπι ἀεπίρται. Ετγ[ρεἰας εἴἴαπα ποτι μἰεεταίμτι ]μναξ; 

επµἰεεγαίμτα [ι ϱµίάεπα ἰαεᾶῖ!. 



1ο ο  ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟ: . 

Εάν Ομανες ΙΧ. [20.1]. Γ Έα. Ῥα[. Ὑ. (2409): 
[ος] Τας : ἔκ τοῦ. ψυχροῦ γιγνοµένας ὠφελείας τὰ" 

καὶ βλαβας ἓν τῷῴδε διεξέρχεται, πρῶτον μὲν "λέγων. ἐπὶ τῶν: 

αἱμοθῥαγούντών Ἠ μελλύντων χρήσιμον ὑπάρβχειν αὐτὸ, μὴ: 

τοῖς . αἱμοθῥαγοῦσι μµέρεσιν αὐτὸ προσαγόμενὀν.: ἕλπεσυ γὰρ»: 
τὸ ψυχθὸν δᾳκνώδες, αλλα τοῖς πέριξ αὐτῶν καὶ μάλιστα" 
ἐκείνοις, ὅθεν ἐπιρῥεῖ .τυ τοῖς ἕλκεσι καὶ μὲν . δὴ καὶ τὰς. 

φλεγμονας ἁπάσας', ὅσα .τὲ ὡς αὐτὸς. ὠνύμασὲεν ἐἔπιφλογί-" 

σµατα, τουτέστιν ὥσπερ ὑπὸ φλογὸς ἐπικεκαυμένα διὼ τὴν 

Θερμασίαν τῶν ἐργασαμένων αὐτὸ χυμῶν' καὶ γὰρ κᾳὶ ταῦτα. 

χαίρει τῷ ψυχρῷ. «Φαίνεται δέ σοι Θεωμένω ταῦτα πάντα 

κατὰ τὴν χρόαν ἐρυθρὰ καὶ ὕψαιμα, γὲαρῷ δηλόνότι καὶ 

οὗ παλαιῷ τῷ αἵματι, τὸ γὰρ. εὐανθὲς. οὐκ ἔχει τὸ παλαιὸν. 

αἷμα. «διὸ καὶ προσαγοµένου τοῦ ψυχροῦ τῷ ποιούτῳ. πὲ- 

λιδνοῦσθαέ τὸ καὶ μελἀίνεσθαι συμβαίνει τὰ πεπονθότα μό- 

ια. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐρυσίπελας ὠφελεῖταυ πρὺς 

τοῦ ψυχροῦ τὸ χωρὶς ἕλκους, ὡς τῷ }ὲ ολκωμένῳ δακνώδές 
τε καὶ ὀδυνῶδές ἐστι τὸ ψυχρὸν καὶ ταύτῃ βλάπτει τῶν 

ὀδυνωμένων μερών αεὶ ῥεῦμα κινούντων ἐφ ἑαυτᾶ. 
. 

Όιαο α {Πδιάο οοπ]πιοᾷα εἰ Ἱποοπιπιοάα οογρογίρας, 

ἀπνε]απίας Ίοσσϱ αρΡ]ιοχΙ[πιο Ῥετοεπ[εί. ΕΡΕΙΠΙΗΠΗ αιίάεαα 

ἀρίαπα Ρον ριας λαεπιογγ]αρία Ἰαροχαπίρας ααἲ ἵπ οαπι ]α- 

Ρίαγῖ5 αὀμιοίά. ϱΟΜΠΕΥΥΕ ργοημηοίαξ, ποἩ Ῥατρις 1ρ[5 

{αηραίποια Ῥτο[απήεπίίρας, παἱοεγῖρας οπῖμη {1ΡΙάΠΠΙ ΠΠΟΥ-. 

ἆσςκ, [εὰ, οἱγοιπη[ιαπ{1ρας 11ἴδαπο ΡγαεΓεγΙΙ Ἱιάα πποα 

π]οθγίρις 1 ή]μαί, Οία εἰἶαπι ΟΠΙΠΕΝ: ἀπΠαρπλαίΊομος η. 

ναγο Ῥιοίοτί εἰ (μαεοπΠ(ε Ἰποεπάία ερῖρ]]ορι[ηιαία ΠΟ” 

πϊπαν]ί, Ίου ε[ι ρτορίον Ἠπππογάπι ἀρίας ε[Ποιεπ 1 άΠΗ οα-. 

Ίογοίι α Παπιπια [ποςθη [ας ΤΡαγίος οἱ ιι[ίαδ, ας παιπ(αθ 

{]σιάο οΡ]εείαμίν, Ἠαεο απίειι οπηπῖα ΠΡί [ρεεἰαηί οοτ 

Ίογο ταρτα εἰ. [αρογιεπία αρρατεπε, τεοεηΙ ΠΙΠΗΙΣΕΠΗ, πο 

νειμ[ιο͵ [απδιῖμο Γαία. απ νειπβας [αησιαῖς Πογιά αἴα 

οο]ογεπι πο Ἠαραί, Όπατο [πσίάο αἀμιοίο Ιἶνεγο ἃς Πῖ-- 

βγε[ζογο α[Πεοία οοπϊησαί, Ἐοάσπι πιοάο ρίαπε οΥγβρο]αν 

δἰία Πο. αἰοεγαίπια α- [πσίάο Ἰαναίαν, [ου α]οσγαῖο 

ππογάακ οἱ ἀο]οτίβοιπι ο[ι ΓΠοίάσπι. Όπα ααἶάεμι γα[ίοιιο 

ποσεί, 41 ἀο]επίες ρατίος ἵη [ο [επιρετ ΠΙΧΙΟΙΟΡ πιονσα. 
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Εά. Οµαε. ΙΧ. [209.910.] | Εά. Βα[, Ύ. (999:) 

Τὰ ψυχρὼ οἷον χιων καὶ κρύσταλλος τῷ στήθευ πὀλέμια, 
βηχέων κινητικὰ καὶ αἱμοθῥαγικὼ καὶ παταβῥοικά. 

ιάέχρε. μὲν τοῦδε τὸν λόγον. ὑπὲρ ἕδατος ἐποιήσατο 
θερμιοῦ καὶ ψυχροῦ, νυνὶ δὲ καὶ Περὶ :χιόνος καὶ κρυστάλλου 

διῆλθεν, ἐνδεικνύμενος: ὡς τὰς 'ῥλάβας µείξονας εἰς τοσοῦ- 

τον τῶν κατω τὸ «ψυχρὸν ὕδωρ ἐργάζεσθαι πέφυκεν εἰς ὅσον 

ἐκείνου ψυχρότερά ἐστι καὶ τοῖς κατὰ θώρακα χωρίοις πο- 

λεμιώτατα ὑπάρχει βῆχάς τε κινοῦντα καὶ ῥήξεις αγγείων ἐρ-- 

αξόμενα, πολλάκις. αἱμορῥαγικὰ γέγνεταυ".. καὶ μέντόυ καὶ 
τοῖς . ἀπὸ κεφαλῆό κατάθῥοις '. αδικοῦντα ΄ θώρακά τε «καὶ 
πνεύμονα. καὶ }ὼρ καὶ τούτους ἐργάζεται χιων καὶ κρύ-- 
σταλλος, καταψύχοντα τὸν ἐγκέφαλον. 

/ 

οσον κε. 

[οιο] Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ αλγήματα ἄτερ 

ἕλκεος καὶ ποδαγρικὰ καὶ σπάσµατα, τούτων τὰ πλεῖστα 

ΧΧΙΥ. 

Εηϊσιάα νεἶμε πία εξ, εἰαείες γεοιογὶ ἱπίπιίοα ἔμ[]ες ππο- 

τφεπὲ, [απβρμιπὶς ετµριίοπες οἴεπὲ εἰ εαἴΠαγτος εποἰίαπὲ. 

ες Παοίεπις ἄε α]άα αφιια εἰ {πριάα ᾿ογαΠοπεπα αρα, 

ππηςσ αμίεπι ἆε πῖγε αἱ σ]αείε ἀ[Γετίε, αἳἲ 5 ἰαπίο Πιᾶ- 

΄Ίογα Ἱπνεμί Ἱπουπιπιοία ο[επάεμς, απαπίο Ἠααε Γαπί αηαα 

{πΙρίἀΙοτε.  ΊΝααι. ἰμογασίῖ ραγίρας {αμ Ἱπίπιοί[πας, 

αι. εἰ ἴω[ες πιονεαπί αἱ να[ογαπι ταρίίοπες [αοἴαηί, 

Ἰαεπιογχ]αρίαο [αερο οαπ[αο εχἰ]αηί, αἴηιε ἀε[]αίΙοπθβ 

ε οαρῖο Ώποτασεπι εἰ ριι]πιοπεπι. ορ]αεάμπί. ας επῖπι 

ε[Ποϊαπί ηπῖαπ εἰ β]αοῖες οείετα(αε οετερτυα τερεναηί]α, 

ΧΧΥ. ' 

Ίμππογει ατείομ]ὶς εἰ οἶίγα μµίοις ἀοίογες εἰ μοάαφτίεος αἷ- 

/εειμς εἰ εοπυµί[α, Ίιαεο Ἱπαβια εν γατίε [ηὶρίιάα οο-- 



814 ΙΠΠΟΕΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΌΡΙΣΜΟΤΙ 

Έα. Οβατι. ΤΧ. [510] ΙΕ, Ρα, Υ. (269.290. 
τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχξύµενον ῥηέξευ τε καὶ ἰσχναίνευ 

καὶ ὀδύνην λύειι νάῤκη. δὲ µετρίη ὀδύνης λυτική. 

ο " ὴ κν ο- , αν. λ Δ 
Ότε μὲν τα πλειστα των τοιούτων Ονένησι τὸ ψυχρὸν 

σου, / , 93 ο ͵ , ΔΝ) ας, 
ἐδήλωσε. τίνα δὲ ποτ ἔστυ Ἱαύῦτα παρέλιπεν εἰπεῖν, ὡς ἐξ 

ὧν προείρήκεν οὐ χαλεπὸν ἐξευρεῖν.  ὁκόσαι γὰρ, φησὶ, φλε- 
ν Ν ᾿ ος 

γμοναὶ ἢ ἐπιφλογίσματα εἰς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὕφαιμον ῥέ- 
ω ε) δη» ε ω ” 

(290) ποντα νέαρῷ αἵματι, ταῦθ’ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ θΘερα- 
Ν ὃς Ν 3 , Π 

πεύεσθαυ τὴν ἐπιρῥοὴν αναστέλλοντος δήλονότι καὶ ταύτῃ 
͵ -” ] ’ 3 Δ ’ -- 

κενοῦντος τὰ σώματα. ' διὸ καὶ τὴν ὀδύνην ἐν τοῖς τοιού-- 
3 ” . -. 

τοις λύευ καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῆς ἐκκόπτει. καὶ ἡ} ψῦξις δὲ 
” / 

τῶν μορίων ἐπὶ πλέον νάρκην φέρει µετρίαν, ἥτις καὶ 
ε] Λ ΄ Δ 3 [ 3 ’ ] 3, 

αὐτὴ λύευ τὴν ὀδύνην, ἀμβλύνουσα τὴν αἴσθησιν. 

’ 

κατ. 
. ) / 

΄Ύδωρ τὸ ταχέως Θερμαινόμενον καὶ ταχέως φψυχόμενον 
κουφότατον. | 

Ρίο[ε α[γι[α εἰ ἰεναὶ εἳ πηϊπηῖε ἀοίοτεππφε [ου. Μο- 

ἀεγαίμς παππφιµε [μρογ ἀοίογεπι /οὐυῖε. 

ἨἩοταπι αῑάεπι απαπ Ῥ]ά ία αη παπα ανατο {γ1σιάαπι 

οβεπᾶ{. θεά 4 ιάεπᾶπΙ µαθο {πί ἀῑσετα Ρνααἰογπη/β!, αποά 

ᾳπαα [αργα ῥρτοιμί, εα ΙΠΝΕΗΙΓΟΘ ποπ Πί ατἀαάπῃ, Όιμαο- 

οι πο θηἵπι ΠηΠαπ]πιαίἼοπος απἲ ἀε[ῄαρταίίοπες Τη Τι βΕά Πα 

εἵ [βαν ΘΠΙΙΙΗ ΟΟΊογειη εκ τεοεηῖῖ [αηπρι]πθ. Ῥγορεπάεπί, 

α Γσίάα [απαγὶ ἀῑκιί, α4παε Ιπῃβακυπι τερντῖπιαί εἳ εαἴθητιΒ 

οοἵροχα ναομεῖ, Οπαρτορίετ εἰῖαπι ἀοΐοτεπι ἵπ ἴαμριβ 

[οϊνῖι οἳ εις οαμ[απα εκ[οιπατί, ΄ Ῥαταπι 4ποσαε το[Ίσο-- 

γαζῖο νεμεππεπ!ῖος πποογαίαπι {οΓροίειη α[ενί, απῖ εἰ 1ρ[ε 

ἀοἱοχθπι ἨερείΙ [ευ[α τεἀτίο΄ Γοἰντῖ, 

ΧΧγΥΙ. 

Όμαε αφµα οἶιο εαἰε[εῖι εἰ οἶιο γε[γίρεταιμγ, [ευί[[ιηπα. 
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Ε. Ονατί. 1Χ [5ι. οη.] ' Ε4. Ῥα[. ΎΥ. (2990.) 

Οὐ τῷ σταθμῷ κουφότατον εἶναι τὸ τοιοῦτον λεκτέον. 

αν), γὰρ ἂν οὕτω μέγα διδᾶσκου πρὸς τῷ καὶ διὰ περιόδου 
. 3... [η .) « απ] Ὕ 3”, ᾿ ” ε] - 2, Π 

τινος ἑξευρίσκειν ο ῥᾳδίως Ίν εξ αρχΏς ἐξευρεῖν. ἑίπερ δὲ 

βούλεται τὸ τῷ σιαῦμῷ κουφότατον ὕδωρ ὁδιαγνώναι. πρό- 

χειρον ἐπὶ ιὸ τῶν. ἱσταμένων ἴδιον ἄγειν κριτήριον διὼ ἕυ- 

}οῦ καὶ σταῦμοῦ ποιουμένῳ αὐτῶν τὴν ἐξέιασιν. αλλὰ 

κουφότερον εἶπε νῦν τὸ μὴ βαρῦνον τὴν γαστέρα καὶ διεξ- 
, / «/ ο ͵ . 

ερχόµενον ταχέως, ὠὥσπερ καὶ βαρὺ λέγομεν τὸ ἐνανιίον 
3 - ώψέ υ  «Ἑ / : η, ”ς ] ε 3 Π 

αυτῷ το μη διεξερχὀμενον ταχέως. εὔδηλον δὲ ως οὐ µό- 
” / « / ε 3 - Ε ” ς -” Π 

νον τοῦτο κριτήριον ὑδατος ἔστιν αρετῆς, αλλ ὡς τῶν μὲν 
» Ε Π ’ - / 

ἄλλων ευπορωιάτων ὑπαρχύντων καὶ πᾶσι /ινωσκομένων, 
.) ” ΄ κ. 

τού- [211] του ὃ᾽ ἔχοντός τὸ "τεχνικὸν, οὕτως ἐπὶ τὴν 

γθαφὴν αὐτοῦ ἥκειν τὸν /πποκράτην. τἶνα δὲ τἄλλα ἐστί; 
τι. ᾽ ο ον Ν αμ] ” ῃ τω» κε. Γ [ή 

πρώτον μὲν εἰ (0 δολερὂν, µὴτ ἰλυώδες' εἰθ ἑξῆς εἰ μή 

τι κατὰ τὴν ὀσμὴν, μήτε κατὰ τὴν }εῖσιν ἐμφαίνὲι τις 
γη Π ͵ 3 ./ π] - ε 

αλλοκότου ποιότητος. εἶθ οὕτως ὃ νῦν εἶπεν /πποκράτης, 
Γ Π ΄ , - υ κά 

εἰ θερμαίνεται καὶ ψύχεται ταχέως δἥλον γαρ ὡς εὐαλλοίω-- 
ο{άῤ). η ” ε Δ .» ͵ ο . 

τὸν ἐστι τὸ τοιοῦτον, ἀρετὴ ὃ ὥσπερ σίτου τὸ εὐαλλαίωτον, 

Νου Ροπάεγε ε]αδπιοάί αφάααι Ἱεγι[ππαπι ε[[ε ἀῑσει-- 
ἆππα εἰ,  Φίο οπΙΠ ΠΙΜΙ παρηαπι ἀοσεγεῖ, Ργαείεγεα ροετ 

απεπάαίω οἰτοσίίαπι 1ηνεπΙεηάιιπι [οτεί, αιιοά {[αεῖιε εἴαί 

[ἰαίῖαι Ἰπνεηίγε, Νάπα { ροπάετο Ἰενίογθπα 4ηιαΠΙ ἀϊρπο- 

{οετε γε]ῖ, αά πιαπΙπι ε[ἰ τεγαπα ροπάεγαπάαγαα ἱχαῖπα, 

ἃἆ μασ τενοσαίααι 4 18Π1 εχρεηάετε εἰ εΧαΠΙΙΠ4ΓΕ ροίς-- 

η. Ὑετυπι 1Π Ργαε[εηί]α Ἰενίογεπι αφ ἡαπι ε[[ε ἀῑκίί, 4παε 

νεηπἰτί εἰ Ἰγροςμοπάτίο ϱτανῖδ ποια ἀῑα, [εἆ οἵιο ΡεΓΠΊεαξ, 

Που οοπἰχαγίαπη Ρανεπι ἀἰοίπιμδ, ᾳιας ΠΟΠ οἵίο ρογναΚ[ῖ, 

1.1ᾳιεί απίεπι ποπ [οἰ8πι Ἰαπο ε[ε [αἱαΏγίίαιἶ ααθ Ῥγο- 

Ῥαπάαα τερυ]απα, [εὰ α πι αἰία Ῥου/ία[19 441ᾶε Πσηα οὔ- 

για Ππί εἰ οπιηῖθις ποία, Ἠου νεΓο αγίῖς ΠΟΠΗΙΗΙΙ Ἰαβεαί, 

1 «ο [αοίαπι ε[[ε, αἱ αἆ 1ά [ο ρεπάπι ψεηῖτεί Ηἰρροσγα- 

1ε6. θεά «αεπαπι αἰία [απιὸ. ῬΡτῖπιο απίάεπι Π πεηιθ 

{ατρ]άα, ηε(ιε οοεπο[α ΠΠ; ἀείηάε [ί πεηιε οἆογεθ, πεηιθ 

δυ[ία αἰἴφααπα αὐ[ατάαπι φπαἰίαίεπι ρταε [6 Γεγαῖί; Ρο[ιε- 

πο, Π ᾳαοά παπο Ηἱρροογαῖες ρτοπιποϊανίε, οἵιο τε[τίρο- 

τείαχ εἰ οα]εβαί: παπι ποπ οοπ[ίαί ε]αδπιοάἱ αφιιαπα {αοῖ]α 
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Ἐά. Οµατί, ΙΧ. [11.1] . Ἐά. Βα[. . (990) 
οὕτω καὶ τοῦ ὕδατος. -εἴ γε δὴ ῥᾷστα μεταβάλλεσθαυ βου-- 
Ἰόμεθα πᾶν τὸ μέλλον πεφθήσεσθαι καλῶς ὑπὸ τῶν πε- 
στικὠν ὀργάνων. ὕσου δὲ τῇ τῶν πινόντων διαθέσει μὴ 

κρίνουσι τὸ ἄριστον ὕδωφ, ἀσφαλεστάιῳ μιὲν χρῶνταν τἐκμή- 

ρίῳ") μόνον ὃ᾽ τος αὐτὸ παραλαμβάνουσιν οὐκ ὀρθώς 

ποιοῦσι. Χ0ὴ γὰρ αὐτὸ πρότερον προκεκρίσθαι τοῖς εἰρη- 

µένοις σημείοις, πρὶν ὅλως τις ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἀφίκηταυ 

πεῖραν. 

»ξ’. 
ᾖ] « -” . 

«Οκόσοισι δὲ πίνειν ὄρεξις νύχτωρ, τοῖσυ πάνυ διψώδεσίνι 
ἣν ἐπικοιμηθώσιν, ἀγαθόν. 

Οοὔ 3 3 ; 3 Δ ᾽ Δ 3 3 ” 3 9 ’ 

ὔτ εἰ δοτέον ἐστὶ τὸ ποτὸν ἐπὶ τῶν ἐν νυκτὶ πάνυ 

διψήσάντων ἐδήλωσεν, ἄλλὼ µόνον ὅ τι συμφέρει τούτοις ἐπι- 1 µ 

κοιµηθῆναι. πεφθήσεται γὰρ δηλονότι καὶ ὑποκαταβήσεταυ 
εἰ - ΄ Ἂ Ὕ Δ ” 3, ͵ 

κατὼ τὺν ὕπνον, ὅ τή περ ἂν ἡ τὸ τῆς δίψης αἴτιον. ' οὐ 
Ν 3 3 ., ΄ 3 5 ” ΄ -” ’ » ᾽ 

μὴν οὐδ᾽ ἄδηλὸον ἐστιν, ως τοις πάνυ διψῶσι ὃοτεον ἐστὶ 

α]ογαχγῖ Ῥο[ΐςε, Οποπιαἁπιοάσπι αὐἴοπα οἱ ρῖ υἱρίπς ροίε[ ε[ζε 

αἱ {ασἷ]ο αἰετείαχ, Τα εἰ αππαθ, Φίᾳυάεπα πιπίατὶ νο]απχα5 

ααἰάαῖά αὐ Τη ΠΓΙΠΙΘΗΙ15 οοποοαεπ1ρις ΡΡοΡε οοπ[δ(πεή-- 

ἀπα ε[ι.  ΘΟμπαεοαπ(άθ νετο [οία Ριρεπαπι αβεείῖοπε ἆε 

ορίίπια αηια ]πῤ]σαπ ες 1 οογ1 [πιο φαιά ει ]αάϊοῖο αἴαπ-- 

ἵάσς νεταη { Ίου Γοαπα α[Γαπιρ[εγίΠ{, πο’ τεοίε  {αεϊαηίν 

Ῥγίας οπῖπι 46 αηπα ἐκ ἀῑοίιῖς Ποπ ]αάϊοαπάππα ε[ῖ αιπαῖα 

αἆ ἰα]θεπι ΕΧΡΟΓΙΘΗ ΠαΠη νεπΙατατ, 

ΧΧΝΙΠ. 

Ομίδις ποσιι διδεπαί ε[ῖ αμρειεπιῖα , τῖς αζππο μπα Γεἱοιεῖ-' 

θμς, [ οὐάουπιιεγίπε, δοπιιπα. 

ΑΠ ἁαπάας Πἰ ροίας απ ΠΙπΊπα ἁαπάας 1 ᾳπἱ ποοία 

πάσΠορεγε Παπ ποη ἀεο]αγανίί, Γεά Γοίαπι ᾳποά [αρεςγ 

ἀογπιίτο οοπ{[εταί.  Οοφπείας επῖπι Ῥος Γοπιπάα γἰάεμσεί. 

αἱ Γιράε[οεπἀεί {116 οαμία αΠπεσππ(ααε Πί, Νο ίαπιεα 

Ἱ]]ἀά αρ [ία εβ να]άς. [Πεπίίθας Ρροίαπι ἁαμάαπι ε[[ε, 
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Εα. 0µρασε. ΙΧ. [21. 319.] Εά. Βαὔ, Υ. 290.) 
τὸ ποτὸν, εἴτ ἐξ οἴνου πόσεως ἀκρατεστέρου τοῦτ. αὐτοῖς 
εἴη γεγενηµένον εἴτ ἐξ ἐνδείας ποτοῦ. τό τε γὰρ τὴν ἕν- 

δειαν ἰᾶσθαυ προσφορᾷ τό τὲ τὴν ἐξ οἴνου θΦερμασίαν 

ὕδατι σβεννύναυ τών ὑγιεινῶν ἐστι θεωρημάτων. εἰ µέντου 

µετρίως εἶεν διψώδεις, οὐ πάντως ἐστὶ δοτέον αὐτοῖς τὸ 

ποτὸν, αλλ ἐπισκεπτέον εἴτ ἐνδείᾳ πάσχουσιν ὑγρότητος 
τὸ τοιοῦτον εἶτε δι οἴνου πλείονα πόσιν, ἐγχωρεῖ 7αρ τού- 
τους κοιμηθέντας ὠφεληθῆναι. 

.1;. 

Γυναικείων ἀγωγὸν ἡᾗ ἓν ἀρώμασι πυρίη. πολλαχοῦ δὲ καὶ 
εἰς ἄλλα χρησίµη ἂν ἦν, εἰ μὴ καρηβαρίας ἐνεποίεία 

[οι] Γυναικείων εἴρηκε τῶν ἐκκενουμένων δηλονότο 
διὼ μήτρας ταῖς γυναιξὶ καιά τὲ τάς ἐμμήνους καθάρσεις 
καὶ μετὰ τοὺς τόκουο. ἐὔδηλον ὃδ᾽ ὡς κἀνταῦθα τας μὲν 

ἤτοι διὼ φλεγμονὴν τῆς μήτρας ἢ διαστροφὴν ἤ τι τοιοῦ- 

τον μὴ καθαιροµένας καλῶς ἰασύμεθα τὸ πάθος ἔκθερα- 

Πνε πιεταε]οτίς υ]πῖ Ἠαυ[ία Άνε Ροΐας Ιπάϊσεπίῖα [5 παῖα 

{. ἵΝαπι εἱ Ἱπορῖαε οἴδογμπι αΡ]αίΙοπε εἰ ογίμπι εΧ ΥΙΠο 

οαἸογεπι αθια τεβίηριετε [αη]ίαΙ {μεπάαε ρταεοερία Γης, 

Β] {αππεη πιοᾷῖοε ΠΠετίΩΕ, ποη Ρ]απε Ρροίπ8 1ρ[6 εχμίρεπ- 

ἀτπς εΠ, [εὰ οοπ[ἀεταπά μπα παἰγαπι Ἠπαῖά1 ἀε[εοῖα ἴα]ε φαἷᾶ 

Ραἰαπίατ απ Ἠρεγίογε ν]πῖ Ῥοίίοπε, «ϱΟοππριε επῖπι 

ἀογπι]εχ]ηί, εο5 εκ [ΟΠΙΠΟ ]ηναγ, ε 

ΧΧΥΙΗ. 

ΠΜιιεδγια Γα[μεως αγοπιαίμπι εἆμοιί,. «4ἀά αἰία νετο ρίε- 

ΤωΤΊΦε μεῖίες ε[}ει, πίι εαρἰεῖς βταυϊίαίεπα ἱπάμοεγεῖ 

Μιλερτῖα παποπρανΙῖ, Ύπαο πϊπιταπι ΠΠΠεΤΙΡΗς Ρε 

πίεταπα ππεηβγαῖς ριχραἰΙοπίραθ εἰ α Ρρατία ναομαπίατ, Ἠ]ο 

αποάε Πηπίάο εοηβαί, «45 αιἰάεπι 4παο Ῥτορίες πῖεΓί 

Ἰπ/{]απιπιθΙΙοπεπα νε] Ῥεγγετῇοπεπα γε] ε]ησπιοάί α)]ᾳπ]ά ποἩ 

Ῥε]ε ρυτραπίαγ, ποη αΠίεν [απατὶ Ροίε ᾳααπι εα αΠεεί]οπθ 

σ6Α1ΙΕΝύ5 ΤΟΝ, ΧΥΙΙ. ΡΑΒ51Π, ειτε 



18 -«ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΓΣ 
Βάις Θ1ας:, ΙΧ: [12.1 ος Εδι Ῥαξ. Ύ: (2009) 
πεύοντες, οὗ σύμπτωμά ἐστὶν ἡ τῶν γυναικείων ἐπίσχεσις, 
τὰς ὃ᾽ ἄνευ τοῖ τοιούτου παθήµατος ἐνδεῶς καθαιρομένας 

ταῖς νῦν ἐπ αὐτοῦ διδασκοµέναις πυρίαις ἰᾶταυ. ἐπὶ τού- 

των γὰρ ἤτου πάχος αἵματος αἴτιόν ἐστι τῆς ἐπισχέσεως ἢ 
ἔμφραξις τῶν εἰς τὴν µήτραν καθηκόντων ἀγγείων ἢ μύσις 

τῶν αὐτῶν τούτων ἢ πύκνωσις ὕλης τῆς οὐσίας αὐτῆς. ὅ τυ 

δ᾽ ἂν ᾖ τῶν εἰρημένων ἡ διὼ τῶν αρωμάτων πυρία Όερα- 

πεύει τὴν διάθεσιν, ἀναστομοῦν μὲν δυναµένη τὰ μεμυκότα 

πέρατα τῶν αγγείων, λεπτύνειν δὲ τὸ πάχος τῶν χυμῶν, 

τὰς ὃ᾽ ἐμφράξες τῷ τέµνειν ἐκφράτιουσα. πολλαχοῦ δὲ 

καὶ εἰς ἄλλα, φησὶν, ἦν ἂν χρήσιμος, εἰ μὴ καρηβαρίας 

ἐνεποίει. τὸ γὰρ ὕλον σῶμα πυριᾶσθαι διὰ τῆς μήτρας 
ἸἸδύνατο ουνεχῶς ἐν ἁπάσαις ταῖς ψυχραῖς καὶ ὑγραῖς ὁια-- 

Φέσεσιν, εἰ μὴ τὴν ἀπὸ πυρίας ἐφοβοίμεβα κεφαλαλγίαν καὶ 

µάλιστα ἐν τοῖς πυρετοῖς. ὅτι γὼρ κεφαλαλγῆ σχεδὸν ἅπαν- 

τᾶ ἐστι τὰ ἀρώματα δηλοῖ μὲν ἡ πεῖρα, διδάσκει δὲ καὶ 
ὁ λόγος. ὅσα γὰρ. ἱκανῶς θερμαίνὲι πεφαλαλγῆ πάνε ἐστῖνι 

Ρετουγαία, οιῖ [Ὑπιρίοπια ΠΙΘΠΠΙΙΠΙ ε{[ὶ Γαρρτε[ιο, εα5 Υ6γο 

Ύαε [ηθ ϱ]ιικπποςί αβθοία ρατοῖαςδ ριγραΠίγ, 19 1ρῇς πας 

ΠΙΠΟ αὐ Ἱρ[ο ἀθοοπίαν, οἀσγιι Γα[ΠΠἴρας ο [οηιθπίῖς οιι-- 

ταηἆας ε[[α, Ίπ Ἰς επίπ αιί [οηρμ]ηϊς ογα[Πιιάο, απ 

να[ογιπω αἆ μἰογιίΠ] Ρεν πεπί τα πι ορ γασί]ο, αὐϊ θογ Πε 

Ργαεο]υη[ίο απ {οῖας Γαρ[απιίας Περί ργαθο]ι[ο, ΕΟΡΗΠΗ 

Γυρργε[Ποπ]9 οα[α εχἰβτι. ΑΙ ἀἰσίογαπι ηποάούπᾳπε σαυ[α 

Γαογῖί ρατα εκ ατοιπα!ῖριις Γιά αι Τείιας αΠεο[ίοπθια 

Γαπαί ααἵ [μα [αου]ἱἰαίε Ρργαεο]αία, να[ογαπι εχίγεπηα }ε[ε- 

τατε εἰ ἨΙΠΙΟΓΙΠΙ ογαβμ[εαι αἰίθηιατε οἱ οὐβγιο[ίοιθς Ἱπι- 

οἰάεπάο ἀεοῦθῆτιετε ροῇπί, Μαιος νενο αἱ αἆ αἰία, Ἱπ- 

απἰί, ε[Γει ας, ΠΠ οαρ]ῖδ ρναν]ίαίεπι οκοϊίατοί.  ἈΝΒιι 

εοπΙΙπεηίετ Ρος ΙΠθγΙΠ 1 οπηπίριας [Γ]ρίδ1ς αἴφιιαο Ίτα πΙά18 

αΠεοίτριις {ο ουγραδ ΓιΠτί ροίεταῖ, πα α ΓιΠΠίοσθ 

οορ]ια]α]ρῖοια Ύπππι αἰίας, πι ἵπ Γεβγῖρας πιαχίπιε [Πθ- 

τει». ΊΝαάπι αγοπιαῖα ρτορο οπημία οαρίιἱ ἀο]ογεπι οὐιη”- 

ΠἹονετο ἴωπι εχρεχ[εηιῖα Τρία οΠοεηί {μπι ταίῖο ἀοοεῖ, 

Όυαε Ἠβππαας νελοπιθπίος οα]ε[ασοίααῖ, θα οπιπία οὐρΗΐ 
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Εά. Οµατι, ΙΧ. [19.1] Εά. ΒαΓ, Υ. (590.) 
ὡς ἂν ἄνω φύσει φεροµένου τοῦ Θερμοῦ. θερμὴ δὲ ἵκα- 
νῶς ἐστιν ἁπάντων τῶν ἀρωμάτων ἡ φύσις καὶ μάλιστα 

κασσίας καὶ κόστου καὶ κινναμώμου καὶ ἀμώμου. 

κό. 
7 ως κυούσας φαρμακεύειν ἣν ὀργᾷ τετράµηνα καὶ ἄχρι ἑπτὰ 
μηνών ἧσσον. τὸ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα εὐλαβέε- 
σθαι χρή. 

” ᾿ / - 

Οὗτος ὃ ἀφορισμὸς εἴθηται καὶ πρὀσθεν ἐν τοῖς περὶ 
Φαρμάκων Ἀλύγοις ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν τοῖς περὶ τῶν γυναι- 

κείων κατά γε τὰ πλεῖστα τῶν αντιγράφων εὑρίσκεταυ. ῄτι- 
: πα / 9 Δ ϱ/ μ εἰ / 3 4 

νὲς ὃ᾽ ἐξαίρουσιν αὐτὸν ὅπως μηδεὶς } γεγραμμένος, ἑξηγή- 

σεως δὲ οὐ δεῖται νεωτέρας ἡμῖν τοῖς ἔμπροσῦεν εἰρημέ- 
νοις. 

{εηίαπε, οαἶοτο ΠΙΠΙΙΥΗΠΙ παϊατα]τίετ Γαγίαπι {εηπάεπίθ, Αί- 

ααὶ οπιπῖαπι ατοπιαίαπι Ύπμπ ααπάε σα]εῖ παίυτᾶς ἴππι 

νεγο ππακίπιθ οθ[]ιπθ ατοπια![ἶσας, «ο[1, οἰππᾶπιοπιϊ εξ απιοΠ1. 

ΧΧΙΧ. 

Εγαερπαπίες, [ αἆ επογεξοπεπα ἐμγβεαῖ Πιπποτ, ῥμγδαῃ- 

πε [ωπὲ Φµατιο Ίπεπ[ε εἰ αἆμ[ομε [ερείπμπ, [εά Ίαε 

παῖπμς. «Πἰποτίδως αμµίεπι εἰ βγαπάἰογίδως [εείις τε- 

δίο[ε αρεπάμπῃ. 

Πιο αρ]οτί[πιας ἵαρτα ϱποᾳπθ Ρρτοπιποϊαίας εβν αλ 

ἆε Ρπτραίίοπε Ἱαρεραίατ ογα[ῖο,. Ῥεά εἴἶ παπο ταδὶ ἆε 

πια Πεγίριις ασίίαγ 1 «παπι Ρ]απ]πηῖς εχεπιρ]ατίρις Ιπγεπῖ- 

ταν, Οιίάαπι νετο ἱρ[απι εκἰπηιπῖ, Ὥηε Ῥὶ6 [οπρίαδ «οπι- 

Ρετιαϊατ. Ίογα αυἴεπι εχρ]ϊσοαίοπε α]ίετα ΠοΡΙ ΠΟΠ ορυ5 

εΏι, Ρχαείεσ εαιη Ύμ.πι {ωρα [οπρβπιαβ, 

εετά 



940 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΙΜΟΕΣΕ 

Εά. Οιατι. ΤΧ. [215.] Ἐά. Βαθ. Τ. (9900.) 

[219] ΙΓυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὑπό τινο τῶν ὀξέων 

νοσημάτων ληφθῆναυ θΘανάσιμον. 

Εἰκότως ἐάν τε γὰρ πυρετώδες ᾖ τὸ νόσημα, συνεχεῖς 

ὠνάγκη τοὺς πυρετοὺς ἔχειν αὐτό.  τοιοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὀξν 

καὶ καἰνδυνοο ἐν τῴδε διττὸς, εἷς μὲν αὐτοῦ τοῦ πυρετοῦ 

ἀναιροῦντος τὸ ἔμβρυον, ἕτερος ὃ᾽ ὅτι διὰ μακροῦ μὲν τρὲ- 
Φοντες ἐνδείᾳ τροφῆς ἀναιροῦμεν τὸ ἔμβρυον. εἰ δ᾽ ἵνα 
τοῦτο διασώσωμεν, ἀφειδήσομεν τοῦ συνεχώς τρέφειν, αὐ- 

ξήσαντες τῇ τῶν τροφῶν ἀκαιρίᾳ τοὺς συνεχεῖς πυρετοὺς, 

ἀποκτενοῖμεν τὴν κύουσαν, οὕτω δὲ κἂν χωρὶς πυρετοῦ 
τῶν ἄλλων τι. γένηταυ νοσημάτων ὀξέων, οἷον ἐπιληψία ἢ 
ἀποπληξία ἢ σπασμὸς 1 τέτανος ἅμα τῷ μµεγέθει. καὶ τῇ 

συντονίᾳ τοῦ νοσήµατος, ἀδύνατον ἐξαρκέσαυ τὴν κάμνουσαν. 

ΧΧΧ. 

Πήμίιεγεπι ιµῖεΥΟ βΕΓΕΠΙΕΙΠ πποτῥο οαιιοἆ απ αεµῖο εογτὶρὶ 

ἰειαί[ε. 

Μοτῖίο: νο ομῖπι Πί Τετ] πποτρας, ἀρίαα {εργα 

οοπίηήα α[ῃοῖ πεσείζο ε[ι: {αι επῖπι εΠ πιοχΡις αοιίς, 

ΙΠ᾽ πο ἀπριεχ Γεἰαί Ἱπρεπάοί ρετίοα]άπις ππαπι 4 Τεργα 

Τρία Εείαπι Ῥεγπεπίε, αἰ{εγαα ᾳαοά οχΗΙΡΙ16 αοργοίαη 

Ρος Ίοησαπι Ππίεγνα] πα οἰραν]]ο, αἰἰπιοπα ρεπηγῖα Γαία 

επεσαπια5. Όποά { αἱ Ἠπαο [εγνεππας οἶρου Ῥ]αμάθ ας 

οτεῦβγο εχμΙραετίπλας, Ἱπίεπιρε[ίνο οἶρο αποία {εργο οοΠ- 

Ππια στανίἆαια οσοἱἀθπηας,.  Φίο εἰῖαπι ΠΠ αὔδαηιο Γεργο 

α]ίας οαπῖάαπα πο αοπίας οῬοτίας Πί, απα]ῖς ερ]ερία, 

βρορ]εχία απ οοπνι][ίο απί είαπαδ, πποχβί πιβσααάτηΙ 

εἵ νεμεπιαεπίίαο αέριοία Ῥατ ε{[ε ποπ ροἱοχῖῖ, 
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λα. 

Τυνὴ ἕν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα ἐπτιτρώσκει, καὶ 

μᾶλλον, εἰ µεῖδον εἴη τὸ ἔμβρυον. 

(991) ᾿Ενδείᾳ τροφῆς φθείρεται τὸ ἔμβρυον οὐ μύ- 
φον ἕκ τῆς φλεβοτομίας, αλλὰ κἀν ταῖς µικροτέραις ἀσι- 
τίαις, ἐπιδείξομεν δὲ τοῦτο μικρὸν ὕστξέρον καὶ δι ἄλλων 

ἀφορισμῶν. εἰκότως οὖν τὸ ἔμβρυον τὸ μεῖῶον μᾶλλον 
φθείρεταυ, φλεβοτομηθείσης τῆς υναικὸς, διὼ τὸ πλείονος 

' δεσθαι τροφῆς. 

10. 
υναικὶ αἷμα ἐμεούση τῶν καταμηνίων ῥαγέντων λύοις γἱ- 

γέται. 

[214] ἈἘἰκύτως' ἀντίσπασίς τὲ γὰρ ἅμα καὶ κένωσις 

ἔσται τοῦ τὴν ὁρμὴν εἰληφότος αἵματος ἄνω" τουτὶ μὲν 
5 ε ω ’ Π « 

οὖν καὶ ἡ πεῖρα διδάσκει συμφερόύντως γιγνόμένον, ἐξ αυ- 

ΧΧΧΙ. 

Πήμ]ίεγ µέετο ΡεΥες νεπα [εοία αδογιίέ, εοθµε Ἱπαρί, /ε- 
εως [ι Εταιάϊοτ /μεττε. 

Γε/{εοία α]πιοπίϊ, ἨηΟΠπ πιοάο νοπαε [δοίοπαθ, ΨΕεςΠΙ 

εἰῖαπι 1οηρβίοτο Ιπεάῖα Τείης 1Π Ἠίετο πεσαίασ, απο ραπ]ο 

Ῥο[ι αῖς εἰῖαπι αρλοτ][πιῖς ο[επ[ατί {αππμςδ, Μεγιίο 1α- 

αιιε {είμς ρταηά1ος, [θεία Ρταεριαπά{ γεπα, οἶδῖις οοἵχµπι- 

Ρίίχ, φἩοά πἰπῖχαπι «οΡΙοΠΟΓΘ Ιπάΐρεαί αἰπιεπίο, 

ΧΧΧΗΠ. 

ΠΜήιμίετί [απριίπεπα υοππιεπιί ππεπ[ίτίμς εγωπηρεπειόις [οἷι- 
το οοπείπρτε, 

Ίωτο ας πΠιθτίο, εἰεηπῖπα [αησαΙπ]ς: οτί, {αγία Ιπιρε- 

{ωπι οοη[εια τενι]ίο [πι] εἰ ναοπαίο, Οσο αᾳ παπι 

αίεν Παι, ἐρία πο ἆοοεί εχρεχΙεηἰ]ᾶς, ᾳὰ πο ἀπάμοία 
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τῆς ὃ᾽ ὁρμηθέντες καὶ ἡμεῖ μµιμησόμεθα τὼ καλώς ὑπὸ 
τῆς φύσεως ἀποτελούμενα καὶ διὰ φλεβοτομίας κενώσομεν 
τὰς οὕτω πάσχουσας. 

Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλειπόντων αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν 

ῥυῇῆναυ ἀγαθὸν. 

τι μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ καλῶς ἐφ᾽ ἑκάσ νὲ τε μὲν οὖν αναγκαϊόν ἐστ αλῶς ἐφ᾽ ἑκάστῳ μηνὲ 
, 9 , ’ ” 

κενούμενον αἷμα, ἐπειδὰν κατά τινα διάδέσιν ἐπισχεδῃ, 

βλάπτειν τὴν γυναῖκα καὶ ὅ τυ δι ἑτέρου χωρίου κενουµένου 
3”/ ” / Ν » ν , , βὰι 
ἑασεταυ της ῥλαβης τὸ πᾶν σώμα πρὀδηλον παντέ. πολλών 
3» Π Φα 3 Γα ’ . Δ ” 

ὃ ὄντων χωρίων ὃν ὧν ἐκκενοῦσθαι δύναται, τοῖς μὲν ἄλ- 

λοις ἅπασι πρόὀσεστέ τις μείζων ) ἑλάττων βλάβη. µόνη δ᾽ 

ἡ διὰ τῶν ῥινῶν κένωσις ἄλυπός ἐστιν, ἣν ἐπαινεῖ νῦν ὃ 
η / 3 Γι 22 . 3. : ρ 3/, ε 

/πποκρατης. οὐ μὴν οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλη Κένωσις αλυπος ευ- 

ρίσκοιτο, τούτου χάριν ὁ ἀφορισμὸς ψευδἠς ἐστιν. οὐ γὰρ 
π] , ” ς ” ” Ἱ 

ὅτι μόνη κένωσις ἡ διὰ τῶν ῥινῶν ἀγαθὴ τών καταμηνίων 

«µας ῥργασσ]αγε παϊητα σετ] ορετα Ἱππαβρίαιας αἴηαιε [ο 

αΠεοίαθ 1ηµ]ί6χε νεπαε ρορ]19 απὶ πια]]εο]ί [εοίῖοπε να- 

οιαὈ1ππι1ς., 

ΧΧΧΠΙ. | 

Πιιεγί ππεπ[ἐγμῖς ἀῑ[ιείεπιίδως [απρμίς επ παγῖδµς ργο- 

{μες δοππι, 

Οποά αυἱ [απραῖς Πησι]]5 πιεηββρας ῬρτοῬε ναοπαίις, 

4αππι Ῥτορίες αΠαπαπα α[ῇεοίίοποεπι τεϊεπίς ΓαθγΕ, : εαπι 

πππ]Ίεγοπι ορ]αεάεγαο πηεοε[ο ΠΙ, ᾳποάφπε Ῥεγ απ Ἰοσιπα 

ναοιιαίαθ απῖνοτ[απι οοσρα5 α Ιβεῇοπο [ΑΠΙΠΗ ρενεῖ, ρα- 

τει οπιηίθαθ, Όσιαπαῃ αμίοιι πηπ]ία Επί Ἴοσα, Ῥει απαθ 

ναοιατὶ αμεαῖ, ας αι]άσπι οπιπΊριι [πα απαεάαπι ΠΙα]ΟΣ 

ΩΙΠΟΥ4Πθ Ίπεβ Ἰαε[ο; [ο]α ΥεΓΟ ῥρ6ΙΓ Ὠαβγεθ ναοιαΠο Ἱπ- 

Ποχῖα, ᾳἨαπι πυπο Ἰαμάαί ΗΙρροοταίε», Άοι ἵαπιεπ { 48 

αΊ]α οοπιρετίαίαγ οἴίγα ποχαπι ναοπα![ο, Ῥτορίεγεα {αἱ[α5 

6β; αρ]ιοτί[ηπια, ΎΝοπ οεπῖπι αποᾷ [ο]α ρες Πατθν ναομᾶ!ίο 
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ἐκλειπόντων ο. αλλ’ ἁπλώς το ὄδεήν) μὴ ον 

θεὶς ὅτι μόνη. κἂν τὴν ὃν ἔδρας οὖν τὴν ἀγαθὴν εἶναι 
., - πῃ αλ . 3 . / ” ει 

λέγη ται οὕτως ἐχονσαις γυναιξὶν, οὐ µαχεται τῷ αφορι- 
τ« . ώ ῶ ας Ἅ σμῷ. «φαίνεται Ὑὰρ ᾿ ἐνίοτε δι ἑνὸς ὡς παραδείγματος ὁ 

« ΄ 3 « ’ - ς 

πποκραιης ἀποφαινύμενος ὑπὲρ τῶν ὁμοίων ἁπάντων. 

λδ’. 

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχοίση ἢν ἡ κοιλίη ῥυῇ πολλάκις, κύν- 

δυνος ἐκτρώσαυ. 

7ῷ λόγῳ τῆς κενώσεως καὶ νῦν ὁ Ἱ/πποκράτης κίνδυ- 

νος, φησὶν, ἐκτρώσαι, καθύτι καὶ πρόσθεν ἐπὶ τῆς φλεβοτο- 

μίας ἐδείκνυμεν. 

η πε. 
[δι] ΙΓυνωικὶ ὑπὸ αστερικῶν ἐνοχλουμένῃ 2 δυστυκούυση 

πιαρμιὸς ἐπιγενόμένος ἆγαθόν. 

ἀε[ιοϊεπ δις πιεηβτιῖς Ῥοπα Πί ἀῑκιι, [εά ἀρίαπι ΕΠπιρ]ι- 

οἵίιο; οοπιεηὀανΊῖ, ΏοΟΠ φιοά [οία Πἲ αἀάιίο. Οποὰ ἤ 

4ἱ5 6απι ας ρε Γεάοπι ΠΙ ναοιαἰΙοπετη Πα αΠεο[ῖς 1ηι]-- 

Ἡετίθιις ι{1]επι ε[[ε Ρρτο[εγαί, ποη αρβοτΙ[πο τε]αοίαίας. 

ἹΝοππαπ παπα εΠΙ Ηἱρροογαίθβ τιπ]σο νε]μί εχεπιρῃῖ ρτα- 

Ώα Ῥτοροβίο, ἆε Πα έδμς οπιπίρια8 Ρτοπυποίαγο νιἀείατ. 

ΧΧΧΙΥ. 

ἸΜι[ίεγι µίεγο ϱεγεπεὶ, [ αἰνμς πιμ]εοείες ρτο]]ωῖε αὐοτείο- 

π]ς Ρεγίομ [ια ε[ξ. 

Ἠαΐϊοπο νασιΒἰ]ομῖ Παπο ϱποφπε ἨΗϊρροογαίες 4ΡοςΓ- 

Ποπῖς Ρογ]ουίπα ε[ῆε ρτοπαποῖαί, απεπιαάπποάιπα εί απίεα 

ἵπ [απρυ]πῖ Ῥες [εσίαπι ΥεηᾶΠΙ πι]ῃ]οια οΠεπεβαπιμβ, 

ΧΧΧΥ, 

Μω[ιετι μιετὶ [ταποιίαιμ φεκαίαε αμὲ ρατιις ἀῑ[[ιομ]ιαίθ 

ἰαδογαπιί [ἐεγπμέαπιεπέμπα [μεςεάεπς δΟΠΙΗΗ. 
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σαφές ἐστυ τὸ τὸν κατὰ ἀφορισμὸν ὄνομα τὸ ὑστε-- 

ρικῶν. ᾖἔνιου μὲν γὰρ οἀκούουσιν ἐπὶ πασών κατὰ τὰς ὑστέ- 
’ Ὢ η δί 4 ῃ Ε] , - ο Π 

ϱας διαθέσεων, ἔνιου δὲ ἐπὶ µόνων ἐκείνων αἷς ἔπεταυ πᾶ- 
Όος ὃ προσαγορεύουσιν ὑστερικὴν πνίγαι καἰτου γε οὐ πνίγα 

3 3 ή π ᾿ 3 3”/ ” ε) 3 Ἡ ” 

κατ αλήῦθειαν οὔὐσαν, αλλ απνοιαν. ἔνιοι ὃ ἐπὶ τών χω- 

θίων ακούουσιν, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα τὰ ὕστιερα καλοῦσιν. 
αλλ οὗτου μὲν ἄντικρυς ἁμαρτάνουσιν, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα 
δοκοῦσιν ἀληθεύειν, ἐν τῷ παταρῥήγνυσθαι τὸ ἐν τῇ μήτρα 

κατεχόμενα χωρία πρὸς τῶν πταρμών. Ὦἄλλος τὲ γὰρ ὑπὲρ 

τούτων ἀφορισμὸς αὐτῷ γέγραπταυ καὶ διαφἑρεύ πάµπολυ 
καὶ κατὰ τοὔνομα τὰ ὕστερα τῶν ὑστερικῶν. ψεῦδός δ' 

μήν ἐστι καὶ τὸ περὶ πάντων τῶν κατὼ τὰς ὑστέρας πα- 
.. 9.” Ν ή 3 Ν ε / 3, 

θων εἰρῆσθαι τον λογον. ουτὲ γαρ ἑἕλκωσεις ουτε Φλεγµο- 

νὰς οὔτ ἐρυσιπέλατα, καθάπερ οὐδ᾽ ἀποστήματα πταρμὸς 

ὀνίνησιν. ἀληθὲς δὲ τὸ καὶ κατὰ ὑστερικὰς ἀπνοίας ἐπιγι- 

νοµένου πταρμοῦ ῥᾳστωνεῖν τὰς Μαμνούσας, οὐ µόνον ὅτυ 
- ε) Δ 

σημεῖον ἀγαθόν ἐστιν αὐτομάτως ἐπιγενόμενος ὃ πταρμὸς 
ο» ε. 2, «/; ’ 

ται οὕτως ἐχούσαις, ἀλλὰ καὶ αἴτιον ὥσπερ τυ βοήθημα 

ΟΡ[οιταπα ει 1 αρΠοτί[πο Ἠγ[εγίοίπι ἨΟΠΙΘΠ: ἨΟΠ- 
ΏΗ1 Πᾳπἱάεια ρτο οππίΡας π{εγογαπι αΠεοίῖρις αοοϊρ]απἒ, 

ΠΟΠΠΙΙΗ νετο Ῥγο 15 [οι αΠεοίίρας αἱεγ εκαιόΙαπῖ, 

ᾳπος [εφιίας α[εοίίιο οαπι ἨγΠετίοαπι [αΠοσαίοπεπι Υο-- 

οἵἵαπί: ϱΠαπΙς1ςΠά τενετα Πταπσι]αίῖο ποπ εβ, Γεᾷ αρποεα 

Γεα τε[ριταιΙοπῖς αΡ]α[ίο; αμ ἀεπῖαιαο Γεοιπᾶας Ιπίε]]1σιιπΕ, 

ᾳπαπἀοφιἱάσπι εἰ ας πίεγος αρρε]11απί. Ύεγυπα ΙΙ αρετίθ 

αΡεγγαπῖ, εἰαπ[Π (παπι ΠΙακΙΠιο 1ΙΠ 60 ΥΕΓΙΠΩ ἀἴοθγο γἰ- 

ἀεαπίπγ, ααοᾶ Γεοιπάαε πἴεγο τεϊεηπίαο [ιετηπίαπιεπ{ϊ ἆ6ε-- 

{αγραηίας,  ΑΠάς επἶπι εἴἶαπι ο 5 αρλμοτί[πιαςδ αἳ 1ρ[ο 

{ζοπ]ριας ε[ι, αἴηιο ποππῖπο Ῥ]ασίπππα Ἠγῆεγα εἰ Ηγβεγίῖοα 

1πίεχ [ο ἀἰ[εγαπί, Ἑα][απι Ῥουτο εβ 4 οπιπίρης {οτί αξ- 

Γεοίῖριι οταΙοπεπι οΠεγτῖ; ηε(μθ εΠἶπα εχιι]οεγαίΙοΏθς, ηθ- 

ᾳἱιε ΙΠΠαΠΙΠΙΔΙΙΟΠ66, ἨΠε(Ιε εχγΠρε]αία, αἱ πεαθ αὐ/[οείῇαθ 

Πετηίαξίο Ἰαναί. Αί 1 ]αά νεγαπα εβ ἵπ ΠγΠετιοῖ αρποεῖθ, 

Ιπίογγεπ]επίο Πεγπιαἰαίῖοπο α[Πεοίας πια]Ιεχθ Ἰενατί, Ποπ 

Γοππι απῖα Ῥοπαπι βσαιπα οα[ι Πετηπίαίίο [ροπίο παίαγαθ 

Ἱία αΠεοιῖ πια]ετίρας [αρετγεπίομςθ, {εὰ εἰῖαπι απἷα αἱ 
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τοῦ πάθους γινόµενος. σημεῖον μὲν οὖν ἀγαθόν ἐστι, διότι 

δηλοῖ τὴν φύσιν ἔμπροσθεν νεναρκωμένην, ἐπεγείρεσθαί τὰ 

καὶ ἀναξωπυρεῖσθαυ καὶ τῶν οἰκείων κινήσέων ἀναμιμνήσκὲ- 
σθαι, ὁπότὲ γε καὶ ἀποτίθεταί τινα τῶν πἐριττωμάτων. 
ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίοις ὁ πιαρμὸς 

οὕτω Ἰινόμενος, αἴτιον δὲ τῆς ωφελείας, ὅτι τῷ σφοδροτέ- 

θῷ κλόνῳ καὶ βρασμῷ τοῦτο μὲν ἐπεγείρει τὴν φύσιν, 

τοῦτο ὃ᾽ ἐκκρίνει τὰ δυσεκκρίτως ἐμπεπαρμένα τοῖς µο- 

ρἱἷοις τοῦ σώματος. οὕτω γὰρ καὶ τὴν λύγγα πέφυκὲν ἐ- 
σθαυ. 

λστ. 

[οι6] «Γυναικὶ καταμήνια ἄχροα καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ἄεὶ γινόμενα καθάρσιος δεῖσθαι σημαίνει. 

ΤΠολλὼ τῶν ἀντιγράφων βιβλία ἔστιν εὑρεῖν οὕτως ἔχον-- 
τα τὴν λέξιν’ γυναικὶ καταµήνια χρύνία καὶ μὴ κατὼ τὸ 

ο Δ ’ [ 

αὐτὰ ἰόντα. δύναται μὲν οὖν καὶ τὰ χρόνια καταμήνία, 

οαυ[α Ἠμίο αΠεοίαϊ τεπιεάῖαπι εΠ.  Θσηιπα Παπ Ῥοπαπι 

εΠ, απία παίηταπι Ῥτῖίας {0γρεπίεπι ημπο εκ[α[οῖίατὶ αο 

γεοεγεατί εἰ ΡΤΟΡΓΙΔΤΗΠΙ πποίΙομαπ1 τεπηϊπ][οὶ: (παπάοφμάεπα 

1ρία απαεάαπι εχοτεπεηία τε]ο. Τα επῖπι 1π ρχο ἆθ 

Γγπιρίοπιαίαπη οαυῇς Πετπ{απιεηίηπι Πετ] ο[ιεπάἴπιης. (αα[α 

νετο η ]ία(1ς εχ![αετ, απἷα νεµεπιεπ[ῖοχο «οποι/[Ποπε αἷ- 

απε ]αοίαίϊοπο Ῥατηπι απ]άεπι παίηχαπι οεχοῖαί, Ῥατίίπι 

νετο ᾳἴβε ΡατΗβας οογροσῖ5 {επαοῖίει ἱπιραοῖα [απΐ εκοετ- 

πῖι; {Πο επἶπι εἰ Πηραἱίωπι [απαχο [ο]εί, 

ΚΚΕ 

Λ4μίιετι ππεπ[ες ἀεεοίοτες πεφιε Γεπαρετ εοᾶεπι γρεγἰοὦο 

Ῥτοάεμπίες ρμγβατίοπε ορι5 ε[ε [Πδπί[ιεαῖ, 

ἵα πια]ῖς εκεπιρ]ατῖρας ἀῑοίίοπεπα Ίῑα {ο ἨαΡβετο τε- 

Ρετῖτε Ἠοεί: Μπαλετὶ πιεπῄῆτμα ἰατάα, ηε(πε Ίεπιροτε ΡεΓ 

[ε Ρτοάεππί]α. Ῥο[ιπί Ιίαφαε πιοπ[ίχια ἰατάα, Ἰοο εβ 
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τουτέστιν ὅσα τῆς εἰθισμένης ὕστερίδει. «περιόδου, Ααθαμόμν 

δεῖσθαυ χυμοῦ Φφλεγματικοῦ, διὸ καὶ δύσχφοα }Ύνεται οὐ 

μὴν ἐξ ανάγκης γε ταύτης µόνης" καὶ γὰῤ δὴ καὶ διὰ τῆς 

λεπτυνούσης διαίτης ἐνίοιξ τὰς τοιαύτας διαθέσεις πολλά- 

κις ἰασύμεῦα, /έγραπται δὲ περὶ τῆς διαίτης ταύτης ἓν 

ἐδίμ. βιβλίον, ἅμα δ᾽ αὐτὴῇ καὶ ἡ τῶν αρωμάεων πυρία 'καϊ 

οἳ τὴν αὐτὴν ἐκείνη δύναμιν ἔχοντες πεσσοὶ πρόθετοι μα 

τὰ πινόμενα φάρμακα τμήτικά τὲ καὶ λεπτυντικὰ πάχους 

τῶν χυμῶν, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ διὰ τῆς καλαμίνθης, ᾧ συν- 

ἠθως ἑκάσιοτὲ χρώμεῦα, ὃ καὶ τὰς ἐμμήνους καδάρσεις 

βραδυνούσης ἐκίνησὲ πολλάκιο. ὁ γάρ τοι σκοπὸς τῆς ἐά- 

σεως αὐτῶν ἐσιιν ἀναστομώσαι μὲν τὰ σιόµατα τῶν εἰς 

τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων, λεπιῖναι δὲ τὸ αἶμα. καὶ 

μὲν δὴ καὶ ἡ τοῦ παντὸς δώματος κάφαρσες, ών εἶπον, ὅτα 

δὴ τών παλ }ένηταυ χυμῶν, ἰᾶται τας τοιαύτας διαθε- 

σειθ..' εἰ δ᾽ οχρρα )Ε)δαμενῦν εἴη, πολὺ δὴ μᾶλλον ἡ κά- 

Όαρσις ἰάσεται τὰς οὕτως ἐχούσας. οὐδὲ γὰρ διὰ τὸν φλὲ- 

γμἀτικὸν μόνον χυμὸν, ἀλλὼ καὶ τὸν μελαγχολικὸν καὶ τὸ 

Ρο[ι οο/[αείαπι οἰγουιιπα ργοεμηία ραγραίἸοπο 6βετε 

ἨάΠιου]ς ῬΡΙΙΙΟΠ, οῦ «16η ππα]ο οο]οταία γα αΠΙΗΣ, ΠΟΠ 

14Π16Π ας. [οἷα πεοε[ανῖο: εδ εἰῖαπαι αΠηιαπάο εχίε-- 

ηὐαπίε νἱοία ἰαιεν ἀΠέοίΙοµεΒ [αεροε [απανίπιης.  Ὀε Ἰου 

αΠ{θΙΗ νἱοίὰ α πορῖς 1ρεν παπα [εογ[άπα [οπἱρίας εΠ; ἅπα 

φποφε οµπι 9ο ατοπιαίαπα ΠΗΠιά5, ο πἴ(ας ϱαπάσα οπι 

6ο {ἀσμ]ίαίοπι [ογί1ὰ η {1 Ρε[ῇ ΓαρροΠιη εἴ Ροϊπ]επία ππε-- 

ἀϊσαπιοπία, μάθε ΙΠΙΟΓΗΠΙ ογαβα(1ειη Ἰποϊάα η εί απαθής 

4πα]ε ει ἀῑα οα]απῖηίμςςσ, 1ο [ποιο ἠποιἰάίς αΓππας, 

ααοάφα οοπιπιογαπἰέ5 Ράγρα[1οιθς [περα ῬγονοσανΙΐ,  ἵπ-- 

ἀἰσαΙΙο ἨαΠΙ(16 4ο [οοριαδ δεαγΙΠΙ [απα[Ιοπῖς εί (μπι να[ο-- 

ΣΙ α αἱθγα ΡρεγνεμΙεΗ ΕΠΙ οτα του]άσναο ἴππι [αησιῖ- 

ΏΘΙΠ εχίεµαγθ.  Ἐί νετο Ιοἰῖμς εἴἴππι οογροτῖς ραχραίτο, 

υἱ ἀῑχί, αὐπα νἰάε]ιοεί ετα[ογαπι Πί απο, ἴα]εΒ 

α[οοίῖοπεςφ {απαί. ΘΟιοά { ἆοοοίογες [ογ]ραίας, ππα]ίο πια- 

δῖ ριχραϊίο ῄο αβεείας πιπ]εγες [απανοεγ, ἸΝοφάε επι 

Ρτορίες ρἰμΙίο[ααι Ἠαππογοπα [ο]άπι, {[εά  εἰῖαπι ργορίας 

πιεἰαπο]ο]ίοαπι εἰ ὈἱΠο[αα ἀοσοο]οτε Βαπί πιεµ[ο»,  Όπο 
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πικρόχολον, ἄχροα γίνεται τὰ καταμήνια. πώς μὲν οὖν χρὴ 

διαγινώσκειν τὸν πλεονάξοντα χυμὸν ἐν τῷ προτέρῳ τῶν 

γυναικείων αὐτὸς ἐδίδαξεν, νῦν ὃ᾽ ὅτι διὰ καθαρσεώς' ἐστυ 

κενωτέον αὐτὸ ἐδήλωσεν. τὸ δὲ μὴ κατὰ τὸ αὐτὼ  ἐύντα 
τῇδε τῇ γραφῇ συμφωνεῖ μᾶλλον, ἵν ὃ σύμπας λόγος ᾖ 

τοιοῦτος" ἐὰν ἄχροα Ἰένηται τὰ καταμήνια καὶ μὴ κατὰ 
τὰ αὐτὰ ἰόντα τοῖς δὲ ἔθους ἔμπροσθεν γινομένοις τῇ γυ- 

ναικὶ, καθάρσεως δεῖται. συμβαίνει γὰρ ἐπὶ τῶν κακοχύ- 
µων γυναικῶν οὐ μόνον ἀχρουστέρας φαίνεσθαυ τὰς ἐμμή- 

νους καθάρσεις, ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνον τῆς περιόδου διαφ ὑεί- 

θειν. εἰ μὲν παχύτεροί τὲ καὶ δὐσρούδτεροι τῶν κατα φύ- 

σιν εἶεν οἱ χυμοὶ γεγονότες ἐπιῤραδύνονιες καὶ χρονίζοντες, 

φθάνονταυ δὲ τὴν συνήθη προθεσµίαν ἐπὶ τοῖς ἐνανείοις,. 

ὑγροτέροις τε καὶ λεπιοτέροις δηλονότε. 

15’. ην 
[οι7] «Γυναικὶ ἐν ο. ἐχοίση ἢν οἱ ο δή ἐξαίφνης 

ἐσχνοὶ γένωνται, ἐκτιτρώσκευ.. 

νετο πιοάο Ἠπποτεπι τεάππάαπίεπι ἀἰρποίσετε ορογίοαῖ, 

1ρ[επιεί Ῥτίπιο ἀ4ε πιογβῖδ πι ΠεΡΓΙΡΗ5 ἀοομῖῖ, Ώπο αα[επι 

ᾳυοά ρυχραίῖοπε ναοπαπάαπι Πα, τὰ ἀεσ]αταναί. Π]αά εἴἴαιη: 

ποφµε εαάεπι γετἰοᾶο ρτοάειμπίες, Ἰαῖο Γεκἰμῖ πιαρί οο-- 

{οπαί, αἱ απ]νετία Πτ ε[αδπιοςί ογαΙῖο: [ πιεπ[ει ἄεεοίοτες 

απε, Ἠεο ππ]]εγ] ΠηλΙ]ε Ρρογίοάο Ῥγοάθαπί ἃσο αΠίεα πηᾶ-- 

Ἠατα οοπ[µεγεγαπί, ἀρία εσεῖ ραγραίίοπε, Αοοϊάί ΘΙΗΙΠΙ 

οβοοςγιηῖ5 1ΠΠετ]Ώ5 ΠΟΠ πιοάο 4εοο]οχε ΔΡΡΗΤΕΥΕΘ ΠΙΕΠ- 

Βτυας ρυτραίίοπεδ, [εὰ εἰῖαπι Παΐμπι ρεγίοᾶί ἱεπιρμς Ίαρε- 

αοϊατῖ, Βί εἴ εγα/ιογες φπἶάεπι Ἠπιογςς {αετίηί οἱ αἆ 

Πμεπάιπι Ἠιπιογίθις Γεομπάστα ὨΒίπταπι [ο Παρεηίρας Ἱῃ-- 

ερίῖογες, απ ΠΙΗΠΙΟΥΑΠΙΗΣ 8ο ἰαγάαηί. Η]5 νετο οοηίγα- 

τν Ἰοο ε[ὶ Πιπάίογε5 ο {εΠΙΙΟΓεδ, ϱαάπι Ῥταεβμτίαπι 

{επιρας απἰΙοῖραηΕ, 

ΧΧΧΥΙΙ. 
{/ωλιετί µίεγο βετεπιὶ { Ἱπαπιπιαε ἀεγερεπίε επΙΕΠΜΕΠΕΙΗ:, 

ἔρ[α αδοτιῖε. 
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3 η) « ι 

Καὶ οὗτος ὁ αἀφορισμὸς ἐξ ἐκείνων ἐστὶν, οὓς ἔφαμεν 

ἔνδειαν τῆς τροφῆς σηµαίνειν τῷ ἐμβρύῳ. «κοιναὶ γάρ τι-. 
νές εἶσι φλέβες ὑστερών τὲ καὶ τιτθών, αἴτινες ὅταν ἐν- 

δεῶς ἔχωσιν αἵματος, ἰσχνοὺς μὲν τοὺς τιτθοὺς ἀποφαί- 

νουσι, τῇ δὲ (3995) ἀτροφίᾳ ποτὲ μὲν ἀναιροῦσι τὸ ἔμ- 
βρυον, ἔστυ ὃ᾽ ὁτὲ πρὸς ἔκκρισιν παρορμῶσι διὰ τὴν αἲ- 

ο ο) 3 ” ’ Π Δἃ 

τίαν, ἢν αὐτὸς ἕν τῷ περὶ φύσεως παιδίου γράφει κατα. 

τήνδε τὴν ῥῆσιν' ἳ τροφὴ καὶ ἡ αὔξησις τὰ ἀπὸ τῆς μή- 

τρας κατιόντα, οὐκέτυ αὐτάρκη τῷ παιδίῳ ἐσεὶν, ὅταν οἳ 

δέκα μῆνες παρέλθωσι καὶ τὸ ἔμβρυον αὐξηθῇ. ἕλκει γὰρ 

ἀπὸ. τοῦ αἵματος εἰς ἑωυτὸ γλυκύτατον, ἅμα δὲ καὶ ἀπὸ 
τοῦ γάλακτος ἐπαυρίσκεταυ ὀλίγον. ὅταν ὃ᾽ αὐτῷ ταῦτα 

σπανιώτερα γένήταυ καὶ ἆδρὸν ᾖ τὸ παιδίον ζητοῦν τὰ 

πλέον τῆς ὑπαρχούσης τροφῆς, ἄσκαρίδει, καὶ τοὺς ὑμένας 

ῥηγνύον ἀρχὴν ἀποκυήσέως παρέχει τῇ μητρί. 

λη. 

Τυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἣν ὁ ἕτερος µασθὸς ἐσχνὸς γένη- 

Ηϊο οἰῖαπι αρμοτίππας εκ 1]]5 εβ ᾳποθ ἀῑπίππις αῖ- 

πηοηίῖ Ρεπιγίαπα Τεία5 Πρηήβσοαγε, Οιωαεάαπι οπ]πι γεπας 

(απί ἱ6γῖβ ἂο ἨΠΙΑΠΙΙΩΙ5 ΟΟΠΙΠΙΠΠΘ6, 6ὐαο ο πππι [απρυιϊηῖθ 

Ρεπυγ]α Ιαμογαπί, ΠΙΑΠΊΙΠΩΦ ϱγασί]ο φπἰάει ο[οίαπΕ, {8- 

πι νογο Ππίετάαπα αἰπιεηἰὶ Ἱπορία Ῥετιπυηῖ, πετά πα 

οίίαπι αἆ αχίίαπι οοπο]ἰαπί, οιπι οὗ ομμίαπι παπι 1ρ[ε 

Ίέρτο ἆ4ε παίμτα Ῥιενί 16 [ορ Ῥτοδιααξ: «ἄἰωπεπέμπα 

εἰ ἱπογεπιεπειπα φμοᾶ α ππαῖγε ἀε[ιῖῖ ποπ απιρἰίμς παπι 

Γω[[ιοῖε, φιπι Ρεγαοεὶς ἄεοεπα ππεπ[ιδως ᾖ[οείµς βγαμᾶἰοΥ 

ευα/ογίέ. 4ἆ [ε[ε παππφιε ἐγαβῖε α [απβμίπε φμοά ἁμίοί[- 

[ππωπι ε[ [πιμίφμε ἰαειῖς Ῥογ1ἶοπε αἰϊφμα [γμεμγ. πες 

πδὶ γαγίογα εἳ ραμείοδα ἐρ[ Γιοτπὲ ει ἵπ[απο ππαιμγµς εἲ-- 

εἰεεγίε ρταε[επεὶ εορἰο[ογευα οἴδθμπα ΦΙαεγεπς οαἰεῖιται εἲ 

ἀῑ[χωριίς ππεππδγαπἰς ππαϊγὶ ῥαγίμς ἐπίίωπα α[}εγι. 

ΧΚΧΥΠΙ. 

Λ/μἱιεγί ϱεπιείίος µίεγο ῥβετεπιὶ [ῖ αἰίεγα παπα ῥταοιν 
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ται, δίδυμα ἐχούση ὃάτερον ἔκτιτρωσχει, καὶ ν μὲν δε- 

ξιὸς ἐσχνὸς γένηται, τὸ ἄρσεν, ἢν ὃ᾽ ὁ αριστερὸς, τὸ δῆλυ. 

Ὅπερ ὃ προγεγραμµένος ἀφορισμὸς ἐπ ἀμφοτέρων ἔλε-- 
γὲ τῶν τιτθῶν, τοῦ οὗτος ἐπὶ Θατέρου. δια δὲ τὴν προει- 
θημένην αἰτίαν τῇ κοινωνἰᾳ τῶν φλεβῶν τὸ κατ εὐθὺ τοῦ 

µειωθέντος τιτθοῦ μὲν ὂν ἔμβρυον ἐκτιτρώσκεται, τὸ δ' ὅτι 
διδύμων ὄντων, ἄθῥενός τε καὶ θήλεος, ἐὰν μὲν ὁ δεξιὸς 

τιτθὸς ἰσχνὸς γένηται, τὸ ἄθῥεν µόνον, ἐὰν δ' ὁ ἀριστερὸς, 

τὸ ΘΠλυ διαφθείρεται, ἐξ ἐκείνης ἤρτηται τῆς δόξης αὐτοῦ, 

ἔμβρυα τὸ μὲν ἄθῥενα ἔν τοῖς δεξιοῖς, τὰ δὲ Θήλεα ἐν τοῖς 
ἀριστεροῖς μᾶλλον. 

οῦ’. 

[οι5] Γυνὴ κύουσα μηδὲ τετοκυῖα εἰ γάλα ἔχει, τὼ κα- 
ταμήνια αὐτῆς ἐκλέλοιπο. 

ευαᾶαξε, αἰξεγηπα αδογίω εαίε; ει [ ἀετίτα φμίάεπα ππαπι-- 

πια δταοϊ]ε[εαε, ππαγεπι; [ῖ νετο πίτα Γεππίπαπα. 

σσ 

Οιοά απίε [οπρίας αρ]ογιίπιας ἆε απιΏαδας πιαπιπηῖ5, 

1ά Ἰ]ο 4ε αἰίετα Υετρα [αοιί, αἴᾳαοε Ρτορίεγ Ργαεπιηοῖᾶ- 

ἴαπι οαιίαπι, ΥεΠάΤΙΠΙ οοπιπιαπ]ἰαίεπα Γείας α ἀἰγεοίο πιαπι- 

1η4ε Ἱπιπ]ηπαίαςε Πία8 αροτίαπι ραίατ.  Όαοά αμίεπι ἆμπι 

δεπιε]1, ἵππι πηᾶς ἴππι {επιῖπα, πἰετο σεβαπίατ, ΠΠ ἀεχίτα 

ΠΠαΠΊΙΠΊᾶ εΠῃαγοε/σα!, πηας Γο]α5, { Ππ][ίτα, Γο]α Γεπιῖπα οΟΓΓΙΠΙ-- 

ραΐυσ, εκ Ί]ία Ίρβαθ ορ]πΊοπε Ῥεπάεῖ ᾳὐα Π]αγες ϱπἶάεπη 1Π 

ἀεχίτῖς, {επι]παςδ νετό Ἱπ ΠπΙ[ιγ5 πιαρί6 Ρε[ίατί ααριταξυγ. 

ΧΧΧΙΣ, 
δὲ ππμ[ίεγ φμαε πεφµε οτανίάα εἰ, πεφµε μερετίεν ἶαο Ἱια- 

δεαξ, λμΐο ππεπ[ῖτμα ἆε[εςεγμπί. 
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” 

ΔΙακρότερος ὃὁ λόγος καὶ δεῖται τοῦ μέλλοντος αὐτῷ 
παρακολουθήσειν ἀκριβώς γεγυμνασµένου κατὰ τὰ περὶ φυ- 

σικών. δυνάμεων ὑπόμνηματα. λἐεχθήσεται δὲ τοσοῦτον 

ὅμως αὐτοῦ νῦν, ὕσον ἐνδέχεται διὰ βραχυτάτων ῥηθὲν εἰς 
τὰ προκείµενα γενέσθαι χρήσιµον. κοινὸν δὴ τοῦθ' ὑπάρχευ 
πᾶσι τοῖς τοῦ ζώου µορίοις, ὅσα χυμών τινῶν ἐστι γεννη- 

τικὰ χρησίµων, ἤτου γε ἑτέροις µορίοις ἢ εἰς τὴν τοῦ γέ- 
φους διαδοχὴν Ἠἢ εἰς τὴν τοῦ κυουµένου τροφὴν περιττὸν 

ὑπάρχειν τὸν χυμὸν ἐκεῖνον τῆς τροφῆς τοῦ γεννώντος αὐ- 

τὸν μορίου. οὐ γὰρ τῷ γινωσκειν ἐς ὅ τι χρήσιμος ὁ χυ- 
μὸς ἔσται τῷ ζώφῳ τὴν γένεσιν αὐτοῦ ποιεῖται τὸ µόριον, 

εἴ γε μὴ μέλλει νοῦν ἔχειν τὸν τοιοῦτον, ὁποῖον ἀξιοῦμεν 

ἔχειν τοὺς πολιτικοὺς ἄιδρας, αλλ ὁ μὲν δημιουργήσας τὸ 

ἕωον ἔχει τὸν νοῦν, αὐτὸ δὲ τὸ µόριον, ὡς ἐδείχθη, διοι- 
κεῖται δυνάμεσι φυσικαῖς ἄλλαις τέ τισι καὶ τῇ αλλοιω- 

τικῇ, καθ᾽ ἣν ὁμοιοῖ τὴν τροφὴν αυτῷ. ὅσον μὲν οὖν τῆς 

ἀλλοιωθείσης ὑπ αὐιοῦ τροφῆς αἀκριβῶς ὠμοιώθη τῷ τρὲ- 

. 

το Τοησίος ογαβῖο ]εοίογεπι ᾳπσοφπο ἀε[μάσγαί, απ 6απι 

πι α[εφααίανγας, Ἱπ οοπιπιεπίαγ]ϊς 4 παϊαγα]ίρας {αοι]ία-- 

1ἶδιις αοοιιγαίο γοτ[αίαπι,.  Ὀο Ἠΐ Ιαπιοη ἵπ Ργαε[επίῖα 

Ἱαπίαπι ἀῑσιαΙ  Γαππαδ, απαπίπι ὑτοενι[ῆπιε ἀῑσίαιι αἆ 

Ῥγορο[ιία. οοη/[εγ/α ο[μί,  Ἠοο {απο οπιπῖρις απίπιαπ [19 

Ῥανγιίθας εΠι οοπηπαΠς, απαε αῖ αἆ αΠαγαπι ραγαπι α[απι 

απῖ αἆ σου επ] ῥγορασαίῖοποπι αἲῖ αἆ οὀηξορίηφ πα γ1{1ο-- 

Ώσπι ΦΙποβδάαπι Ἡηογες αἱ]ε9 Ργουγεαηί, Ἠπιογοιη Ἡ]απα 

α)πιοπίϊ ρατιῖς Πρίαπι ρεπεταπ[ῖ τεβάαυπι εχετε.  Νοα 

επίπι αποά ραγῖς παίιγα οοσηο[σαί, αἆ 4161 υ[απι απ]- 

πια]! ργοβαίτας ΠΠ Ἰαπιος, 1ρβαδ δεπετοοπεπα πποίατ, 

ΠΙ[ϊ 1αἱἱ Ρρο]]οαί Ἱηιε]]εοία, «απάίεπι εο5 Ἡαβεγε αγΡΙΠΤαΠΙΙΥ 

ορογίεγα, φπῖ οἰν[αίαιη [επεπί σιρεγπασομία, Ύεταπι απῖ-- 

σηα]ή6 ]άσιη ορί[ον Ί]απα Ἰαυεί Ιπίε]οσοίαπις Τρία νετο 

Ρατς, αἱ ἀεπποπ[ίγααι ει, παϊαταλρας Γαοπαἶρις τερί-- 

ασ, οαπι αἰῖς ααἰριιφδάαπι, ἴππι αἰίεγαίτῖσε, ἅπια ΠΡΙ αἰῖ-- 

πηθΠ ία α[ηπηϊ]αί,  Οπαπίαπι Ἱίαηιο αἰἰπιεπα αἲ Τρία ἵπι- 

πιπἰα ΕΙ εἰ αἰίοταῖιί αἰεπάο οογροσί {θιε Ῥον[εοίο α[λιπιῖ- 



-ΚάΙ Τά 4ΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟΤΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΗΙ. ΑΙ 
Εὰ. Οἰιατί, ΣΧ. [214.] Ἐά, Ραῦ, γ. (209) 
φομένῳ, προστίθεταί γε καὶ ερέφει" τὸ μόριον ἐκεῖνο καὶ 

τοῦτό ἐστιν, ὥσπερ αὐιὺς ἔφη, τροφὴ δὲ τὸ τρέφον καὶ τὸ 

οἷον τροφὴ καὶ τὸ μέλλον. τὸ δὲ πὲριττὸν ὑπολειπόμενον, 

ὅμοιός γέ τίς ἐσιν τῇ τοῦ µορίου φύσει χυμὸς, ἐν μὲν τοῖς 

ὁστοῖς τὸ κατὰ τὰς σήραγγας αὐτὰς, καιὰ δὲ τὸ ἧπαρ τὸ 

αἷμα. τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὸ κατα σάρκα τοῦ πνεύ- 

µονος αφρώδες ὑγρὸὺν καὶ ὁ κατὰ τας διαρθρώσεις γλίσχρος 

χυμὸς καὶ τὸ κατα τοὺς ὄρχεις τὲ καὶ παραστάτας ὀνομα- 

ζόμενον σπέρµα καὶ τὸ κατὼ τὴν γλὠσταν, ᾧ τοὔνομα σία- 

λον. εἰσὶ δέ τινες κἀν τοῖς µασθοῖς αδένες ὁμοιοῦν ἑαυτοῖς 

δυνάμενοι τὸ ἐπιρῥέον. ὄντες οὖν ἄναιμοί τὲ καὶ λευκοὶ τὸ 

οἰκεῖον χυμὸν ἐργαζονται τοιοῦτον, οἴόνπερ ἔστι τὸ γάλα 

καὶ πλεῖον γε ποιοῦσι τοιοῦτον, ὕταν ἐπιρῤέῃ τροφὴ πλείων 

ἐν αὐτοῖο. πλείων δὲ ἐπιρῥεῖ καιὰ τον ὄγδοον μῆνα καὶ τὸν 

ἔνατον τῆς κυήσεως, ἠνίκα καὶ πεπλήθωνται δαψιλῶς αἳ 

κοιναὶ φλέβες ἐἑσιερῶν τε καὶ τιτθῶν, ὡς καὶ δια τῆς τῶν 

κυουµένων ζώων αναιομῆς ἐναργῶς φαίνεται. γίνεται δέ 

ποιὲ καὶ χωρὶς τοῦ κυῆσαι σπανίως τὸ τοιοῦτον, ὅταν 

Ἰαΐππι, 1ρ[ αρροπΙίητ Ῥατιῖ εαπιᾳαθ αἩῖ, αἴᾳαο αιιοᾷ 1ρ[ε 

ἀἰσεραί, οσο ε[. Αἰπιεηίηπι ε[ί αιιοά αλ, αιοά νε]ι!ῖ 

α]πιοπίαπα εἰ αιιοά αγά Π] εἴι, ΑΙἰπιεηί νεγο τε[ίάα πι 

8ο τε] α]αε ΗΠΙΟΥΣ ο υω]άαπι ε[ ραγ[ῖ παίαγαε ΠΠη15, 1π 

ο ήσας απ]άεπι φποά 1Π Θ6ογάπι οανετηϊ ε[Π τε]αιιδ, 1π 

Ίεεογε γετο [αηβιῇδ., Ηπ]ας ρεπετῖὶ εί αιἱ Γραπιο[ις 1πΠ 

Ριπιοπῖ Ο8ΥΠΕ6 οοπ[ϊπείτ, π αγ1ήομ]ογιιπι οοπιπηὶ Πἱιγ]ς 

ρα ποίιις απιος, 1π ἴεβιρας οἳ ρατα[αιῖ αρρε]αίαιη [ε- 

ΙΩΘΗ εἱ ἵπ Ἰπρια οαῖ ΠοπιεΠ [α]]να. Θιπί απίσπι ϱἱ 1Π 

ππαπιπιῖς ρ]απάμ]ας, αιιοά α Τρία αβ]αι, τὰ ΠΡ 1ρῇς α[- 

Ππιϊ]αιά! Γαοαίεπι Τογίαε, Ύ1ῑε ϱυάπ εχίαηρµες εξ 

αἶθαε Εηῖ, [απι]ίαγεπι εἰ ρτοριίαπη ΠΗΠιοτέπι, ϱπαἱε Ί8ο 

εΠ, εβιεῖαπε, αἴφιιε Ῥογῖας ἴαιε εβοιπί, απ α 1ρίας 

εορίο[ας ἀε[ετι αΠπιεηίωπη, Οορίοβας νετο αβ]ιί οείανο 

εἰ ποΠο α οοπεερ!]οηῖς ΠιεΠ[ε, «4ἱἱ9 Ι6επιροχθ ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΒ 

εἳ ΠΙΑΠΙΠΙαΓΙΤΗ εἰ υἱεγτῖ νεπαε Ἰβρεγα]ι ορρ]είαε [απί, 

απ οπιαύνηο πα σγανιάαίοταπη απίπηααπι απαἴοπιε ΙπθΠΙ[εβο 

οοπ/{ρίοίίωσ,.  Ομ]αξπιοὰί τε αἰᾳιαπἀο εἰίαπι Ἰσεί τ8το 



ο29 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4ΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Ἐά. Οἶνασί, ΙΧ. [218. 919.1, Εὰ. Βα[, . (009.) 
ἀφίκωνταυ εἰς ὁμοίαν πλήρωσιν αἳ φλέβες ἐξ ἐπισχέσεως 

καταµηνίων γινοµένην, ἦς νῦν µέμνηται διαθέσεως ὁ '{π- 

ποκράτης. ας ΜΜ 

μ. | 
[ο19] ᾖΓυναιξῖν ὁκόσησιν ἐς τοὺς τιτθοὺς αἷμα συστρέ- 

φεταυ, µανίην σημαίνει. 

ε 3 

“Ὃει μὲν εἰς τοὺς τιτθοὺς τὸ αἷμα φερόµενον, εἶθ ὑπὸ 
” ο Ε ι ῃ ’ / ! . ΔΝ 

τῶν αὐτοῦυ αδένων μεταβαλλύμενον γαλα γίγνεται, κατα τον 

προγεγραμµένον ἀφορισμὸν εἴρηται. νυνὶ δ᾽ ὕταν ἀμετά- 

βλητον διαµένη τὸ παραγενόµενον εἰς αὐτοὺς αἷμα, φησὶν 
, π . 

ὁ “Ιπποκράτης µανίην σημαίνεσθαυ. ἐγω μὲν οὖν οὕπω 

τοῦτο γινόμενον ἐθεασάμην, ὧστ εἰ καὶ γίνεται ποτὲ μὲν 
τῶν σπανίων ἐστίν. ὁ “/πποκράτης ὃ᾽ ὡς ἑωρακὼς αὐτὸ 

γράφεή' καὶ εἴπερ γε αληθές ἔσει, τοιάνδε τινα χρὴ νο- 
µίξειν αὐτῆς τὴν αἰτίαν ὑπάρχειν. τῶν ἀδένων ἡᾖ φύσις 

3 ’ .] . Ν ., [ή 3 Δ 

καὶ μαλιστα κατα τους τιτῦθους ἄναιμὸς τὲ ἔστυ καὶ ὃηλον- 

οἵτα πϊετί Ρε[οπεπι αοοϊἀί, απππι Ῥτορίες τεπιογαίο8 

Ώ]οη[ες γεηῃαο αἆ Ππιί]ει τερ]είίοπεπα ρειγεπεσῖπΕ, ο] 

ημπο αΠεοίΙοηῖδ πιεπ]]πῖς ΗἩἱρροοταίες. 

ΧΙ, 

Ομίδις πιιἰεγίόμε [απριῖς ἴπ πια πηγη ο οοἰιριέμτ κ ππαπίαπε 

Πβπι[ιεαξ. Ι 

Οοἆ [απραῖς α]άσια 1π ΠΙαπΊπΊας Γεγαίασ, ἀεϊπάο α 

ρἰαπάι]1 11ο Ππουιιπβρεπίβιας 1π 4ο ἱταπσπιαίείαχ, Ῥία6-- 

οεἀομἰα αρ]ιογΙ1[πιο [ουἱρί19 ργοάΙίαπι «[ι. Ίαπο Υετο απ άπα 

:αρρυ][α5 αἆ εα5 [αηριῖδ. ἀπιππίαδ{ς τοπΙαπεαί, ΠΙΞΠΙΑΠΙ 

Πσι]βσανϊ ρτοπαποῖαί ΗἹρροογαίεδ. Ἐαιίάσπα ποπάαπα Ίου 

αοοἰάετο ν]άΐ, «παχο Π ᾳπαπάο μ[α νουῖαί, οκ 1 ΓαεΓίέ 

ᾳπαθ γαΥο ενεπ]απί. Ἡϊρροοταίες απίετπα 4ο { νιάετί! Ἱ]-- 

ιά, [ον]δῖί, Οιοὰ { νοτιιπα ε[ῖ, αἰηπαπα ε]αδηιοςί οχκἰ- 

ΠΠπιαγο οροχίαι εἶας οαι[απα οχίβονο.  Οἰαπάαίαγασα οι 

οπαηΙαπὰ. πα ΘΑΓΙΙΠΙ ππαπίπι (ας πιαπιηλῖ 1πΓαπί εχ[αι]-- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ. ΕΙΣ ΑΤΤΟΥΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. 33 
Εάν: Ὅματι ΙΧ. Τσι. 1. Ἐά. Βαῇ. γ, (203.) 
ότι. Φυχρά. τὸ γὰρ ἄναιμον΄ ἅπαν φΨυχρὸν, καὶ δὴ παὶ τὴν 

τοῦ φεροµένου πρὸς αὐτοὺς αἵματος αλλοίωσιν ἐπὶ τὸ ψυ- 
χρότερον. ἐργάδεται. ὕὅσῳ γάρ εἰσιν οἳ ἀδένες οὗτοι τῆς 
τὸῦ ἥπάτος σαρκὸς ψυχρύτεροι, τοσοῦτον τὸ γάλα τοῦ αἵ- 
µατος. .ὗταν οὖν ποτε πολύ τε ἅμα καὶ δέον αἷμα πάντῃ 

τοῦ. σώματος ἀναφέρηται καὶ μάλιστα ἐπὶ τὴν κεφαλἠν, µα- 

νήσονταν. μὲν,. ὅτι τὴν κἐφαλὴν καταλαμβάνει τὸ τοιοῦτον 
αἷμα.' τὸ ὃ' ἐπὶ τοὺς τιτθοὺς ὀρμῆσαν αὐτοῦ τὴν εἰς τούν- 

αντίον οὐ δυνήσεταυ λαβεῖν ἀλλοίωσιν ὡς γενέσθαι γάλα, 
διά τε τὴν δέσιν καὶ τὸ πλῆθος, 

' ’ 

μα. 

1υναῖκα ἢν Θέλης εἰδέναυ εἰ κύει, ἐπὴν καθεύδειν μέλλην 

µελίκρητον δίδου πίνν αἲν μὲν στρόφον ἔχη περὶ τὴν 

γαστέρα, κύει, εἰ δὲ μὴ, οὐ κύει. 

δαῖ9 ηβίητα ε[ὶ αο Ῥτοίπάε {Πρίάα:  οΠΙΠΕ επῖπι. εχ[απσαθ 

{τιριάππι,  αο ῥρχορίετεα εἰἶαπι [αηβιῖδ «ο ἀε]αίῖ αἰίεγαί[1ο-- 

πεπι 1π ἀπισίάϊας {αοϊππι, Ομαπίο επῖπι Ἠπε ρἰαπάυ]αε 

Γαπί ]εοογῖδ οατηε {ΠἱβΙ4ἱ9ΥΕ6, ἰαπίο Ίαο ε[ι [απρωῖηε {π]--, 

βΙάῑᾳδ. ΟΠ Ιδαχ οορίο[ας Ππια]αε {πρίάμς. αλα ιαπάο 

{απριῖ5 εκ ἰοίο οοΓροχε [ωχ[απι 4ο ΡΓαεςΙρΙε 1Π σαριῖ Πε- 

ταίασς, εα. ἵπ ΤΙΤΟΓΕΠΙ ΠΙαΠΙΑΠΙΥΟ αρείασ, αποπῖαπι οαραῖ 

ε]ισπιοάῖ [απριῖδ οσουραί, ΌΏπας νετο 1ρίμι Ῥογιο 1π 

τΠάΏΊΠΊα5 οορῖἴσ, 1π οοπίταγίαπι Πετί [οίαπι α)ἰεγαίίοπθεπα 

παπο][οϊῖ ποπ Ρο[ετί πῖ Ίο εγαἆαῖ, Ῥτορίετ 1ρβμς ἔππι 

{εχνοτεπι ἴμπι αὐιπάαΠί18Η1. 

ΡΑ Ἀ 

δὲ πο[]ε΄ ψεἰὶς απ΄ πιµίεγ «οπεερεγῖὲν ἀἆογπικμταε αφιατα 

πημί[απα μοιμὶ ἄαιο; ομοᾶ [ φειιτὶ εογπαϊπίδως υενειμγ, 

οοπεερὶῖε, [π παϊπμς, ποη εοπεερίϊο 

σΑΙΕΝῦ5 ΤΟΜΕ ΧΙΙ, ΡΛΕ6 Το σρς 



934: Ὁ τναπΠπΟΚΡάΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ντ 

4. Οἶατί ΙΧ. {Γο19ἱ 500.] ΤΕάἀ. Βα[,. Ῥ. (949). 
:Ὁ σεροφος γίνεται μὲν καὶ διὰ. δηξιν, γίνεταυ" δὲ καὶ ' 

διὼ πνεῦμα. φυσῶδερ οὐκ ἐχὸν εὐπετῇῷ διέξ- [0001]. οδόν, : 

ὕντινα καὶ νῦν σερόφον. ἡγητέον, «ἐπὶ τῶν κυουσών γύγνες" ᾿ 

σθαι, διὰ τὴν. ἀπὸ τῆς μήτρας στενοχωρίαν. καθείδειν δὲ: 

μελλούση  διδὐναέ, τὸ: μελίκρατον. ὠμὸν: δηλονόει. ' τοῦ-γὰρ'' 

φυσώδους αὐτοῦ. πρὸς τὴν) διάγνωσιν' χρήδευν βουλύμενοφ: 

ἠσυχάζειν τε ἅμα καὶ. πεπληρώσθαι σιείων' τὴν 'γυναῖκα. ' 

συντελέσευ γὼρ ἄμφω, ταῦτα πρὸς τὴν τοῦ στρύφου 7ένέσυν." 

μβ ο λα ος ρα ον) ρα δὲ ὦνο 

Γυνὴ ἣν μὲν ἄθῥεν κύή, εὔχρους ἐστὶ, ἦν δὲ Θῆλυ, δύσχρους. 

ἵκὸς πρὸς ἑαυτὴν κρινουµένης τῆς γυναικὸς οὐ πρὸς 

ἐτέραν ἡ διάγνωσις ἀπό τὲ τῆς εὐχροίας δηλονότι καὶ τῆς 

δυσχροίας εἴρηται τῷ /πποκρατει.. «ἑαυτῆς γαρ ἀχρουστέρα 

φαίνεται κύοισα τὸ Θῆλυ, διότι ψυχρότερὀν ἐστι τὸ Θῆλυ 

Τοταίπα Παπί ἴωπα Ῥγορίες ΙΠΟΥΓάΠΙ μπι δἰἶαπι ρτο- 

Ρίεν Πριν Πα ια [ο [απα α]΄ Γαοἴ]επι εχίταπα ποπ) Πάρε 

ᾳπας’ οσα Πορ] αἶαη  Τῑθ απαό οοπεερεταπί πο 

Ἠππο ατργαΠά πα εἰ, Ῥτορίος Ππίεβ οτι αν ΄ πίεγο 

εοα! οἰαΙΙοΠεπη. ΄ [ας αιιίοΠι απαπα Πω] [ατα πε 1ο Γ] πόγπιϊ- 

τας, ογαή( νἰἀε[ῖσει. Έα Παιηηό Παι]επία αά ἀῑσπο-- 

ΙΙΟΠΕΠΙ οΡρι16 μάμαι, ααἱρρε α΄ οι 'α1ε[οεγε οι ἀἳδίξ αι 

Ρ]ενὶ νειξ ΠπΙ]{ογεπι. ια άἱάεμι Ενάπηφαό α΄ {οὐ αμα 

Επι κα θοµΓοΕί., 

ΧΙΙ, 
ΠΜιω[ίεγ ργαυϊᾶα [ ππαγεπι βε[ίει, Ῥγοδε οοἰογαία ε[, [. 

Γεπίπαπα, ἀεεοίογ. 

Όι πια]]ογὶς αἆ [ο Ἱρ[απι, πο) αἆ αἰίεγαπι οο]]αίαε ἆἷ-- 

δποίῖο εκ ου]ογα νιάε]ίοεί {μπα Ῥγοῦο ἴμπι ρτανο [ωπιρία, 

αῦ Ηἱρροοναίε ργοπιιηοϊαϊία εβ, Ύαπι φιιάο ΓεπίπαΠι αἱένο 

δεν]ῖ, {9 Τρία πας οο]οταία αρρατεί, φιοά πια Πί {επιίπα 



ΚΜ.άΙ ΓΙ 4 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ατΊοτΣ ΠΗΟΙΜΝΗΠΑΤΑΗ, 805 

Εά. Ολασι. ΣΧ. [950.] Ἐά. Βα[. Ύ. (202. 9930) 
τοῦ ἄρῥενος' οὐκ ἂν δὲ συνελήφθη τοιοῦτον, εἰ μὴ τὸ τε 

σπέρμα Ίανδρὸς ἡἤ 9’ ἑσιέρα τῆς. γυναικὸς ψυχρότερα κατ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἦν ἐν ᾧ συνἐλάμβανε, διὸ καὶ τοῦ πλει-- 
σῖακις ἔχεται τὸ. λεγόμενον. . ἐνδέχεται γὰρ οὕτω καλώς 

ἅπανια πρᾶξαι τὴν. γυναῖκα μετ τὸν τῆς λήψεως χαιρὸν, 

ὡς εὔχρουν γενέσθαι. Ὅδηλον. δὲ. ὅτι καὶ ἄλλα ἐσεὶ γνωρί- 

σματα κὺειν ἄρῤέν, (999) ὥσπερ: αιτοῦ τοῦ κυουµένου τό 

τε πλῆθος καὶ ἡ ἐσχὺς τῶν κιιήσέων, οὐδ᾽ αὐτὰ τῶν διη- 

νεκών ὄντα σηµέίων. ἐἔνδέχεται γάρ ποτὲ κατὰ τὸ σπάνιον 

καὶ ϱΠλυ κὐόμενον. ῥωμαλεώεέρόν -άῤῥενος ἰσχυράς. τε ἅμα 

καὶ πολλὰς κιγεῖσθαι κινήσεις, καί ποτὲ τὸ ἄρῤεν ἀσθενέ- 

στέρον τοῦ θήλεος ὑπαρχειν, ἐλάετους τε καὶ ἀμυδροτέρας 
κινήσεις κινεῖσθαι. 

, 

ΓΕ 3 ’ 9 Πῃ μαι 3 ” « ’ ῃ 

1ῇν γυναικὶ κυοισῇ ἑρυσιπέλας ἓἕν τὴ στέρῃ γένήηται, 9α- 

νατώδες, 
ο --- 

Γ]σ]άΙογτ. ΝιπαπαΠι Ὑετο ἰα]ῖ οοποερίις ΤαΙΠεί, πΙβ ος. 

ν]γὶ [επεή εἰ ΠΙΠΙΙΟΓΙΦ ΠΙΘΓΙΙ5 Οἲο οοποερῖϊῖ ΙΕΙΠΡΟΤΓΕ {π- 

β]άϊογα Γα1[επί,  Όιατε απο ἀῑσίίαν εκ ϱΟΓΙΠΙ ἨΠΠΠΙΘΓΟ 

εΠ, Ύµαε [αερίας εγεπ]απί. ΟοπΙηρβῖ εΠπΙπι ΠΙ]εγεπι Ἱία 

οπιπ]α γεείἰε 4ΡεΓε Ρο[β οοποερ!ϊοηῖ5 ἴεπιριδ υἱ Ργοῦε ϱ0- 

Ἰογαία τοεάφαίὐτ,. Οοπβαϊ αὐίοπι αἰία ε[ε πιαγὶ5 εοποερ!1 

Πρια, 4 μα]ε [απί {Γεαιεπίες εἰ να]ίάϊ 1ρῇβμς πιοίμς, 4παθ 

ἴαπεη περαε 1ρᾷ Πσπα Ῥετρείμα [π1, Οοπι]ησιί οεπῖπι 

Ιπίετάαπας Ἰσεῖί Τ4Γο, οοπεερίαπι {επιΙπαπι Πηᾶγε γορι/[]ο- 

ΥεΠΙ εῇΠε πΙη]ῖσᾳπο 4ο να]άῖδ πιοῖρις οἰετ. ϱΟοπηρῖε 

4ἳἼοφῦε ΠΟΠΠΗΠΩΙΑΠΙ ΠΔΓΕΠΙ ΤεΙηῖπα Ιπρεοι]]Ιοτεπι ε[Τε 

4ο ῥαΟΙΟΤε5 ἀεβί]ογεδᾳιε πιοί5 εἀετθ, 

ΧΙΙ. 

δί πιµ[ετὶ ρταερπαπεί ἵπ µτεγο οδογίαιμγ ειγβρείας, ἰειαῖο. 

σρρο 



936 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΦΟ0ΡΙΣΊΤΟΙ 

Εὰ. Οµαττ. ΤΧ. [224. 1 Ε. Ῥαῇ, Υ. (298. ) 
[201] 4ρά γε τὸ ἐρυσίπελας ἡγεῖται ῥόνον ἐν τῇ 

μήτρα Φυνιστάµενον ἐπὶ τῆς κυούσης ᾿δανατῶδες ὑπάρχειν, 

ἢ καὶ τὴν ἰδίως ὀνομαξομένην φλεγμονήν, ὅτι μὲν γὰρ ἐρυ-- 

σιπέλατὸς γινομένου τεθνήξεταυ τὸ ἔμβρυον ἐξ ἀνάγκης εὔ- 

ὅηλον, εἴ γὲ καὶ ὀξεῖς πυρετοὶ πολλάκις ἀναιροῦσιν αὐτὸ 
χωρὶς ἐρυσιπέλατος" εἰ δὲ καὶ φλεγμηνάσης τῆς μήτρας 

δυνήσεταέ ποτὲ διαζῆσαι τὸ ἔμβρυον ἄξιον σκέψεως. 

μδ. 
ε ή 4 ’ ος ή 3 3 ” 3 

Οκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ ἐοῦσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν ἔκτι- 

τρώὠσκουσυ δίµηνα πρὶν ἢ παχυνθῆναιυ. 

Λατὰ τρεῖς τρόπους ἀκηκόασιν οἱ ἐξηγήσάμενοι τὸ βι- 

βλιον τῆς διανοίας τοῦ προκειμένου νῦν ἀφορισμοῦὺ. τινὲς 
μὲν γὰρ Ἅἡγοῦνταυ πάντως ἐκτιτρώσκειν αὐτὸς, τινὲς 

δὲ, εἰ μὴ παχυνθειέν τὲ καὶ ἀνατραφεῖεν, αλλα διαμένοιὲν 

ἄτροφοί τὲ καὶ ἐσχναί. τινὲς δὲ, ὅταν ἀνατρέφωνται, τότε 

μάλιστα ἐκτιτρώσκουσιν, ὃ καὶ δοκεῖ τῶν προειρηµένων απι- 

Τίαφαο [οἶαπι εγγβρε]ας ἵπ ρναν]άαα πιπ]]ετῖς π[εγο 

οοπ/Παίαπι οε[εί ε[[ε Ἰεία]α νε εἰἶαπι Ῥτορτίε ἁῑοῖαπα 

ΡΗΙοΡΠιοπεπι. Εοείμπι επι, {αοιο 1π πίεγο ετγΠρε]αίε, 

πεοε[ατίο ΠΠίθγΙΙγαπ ε[[ο, πιαπΙΓεβαπα εβ, ΄ ὈπαπάσφμΙ- 

ἀειπ εἰ αοιίαο {εργες [πε εγγ[ρε]αίε πιπ]ἰοί]ες Τρία Ρετ- 

Ἱππλμῖ, ΑΠ. νετο πίθτο ΠΠΠαπιηβίίοΠοΠι Ρὰἰεπία ῬΡοβιί 

αλᾳααπάο γίνετε, ἀἴρηα ϱαε[ίοπο 68. εῇ, 

ΧΙΙΝΥ. 
θΟιαε ῬταεϊεΥ παϊμγαπι ἴεπμες Ἡίετο ῥετμμέ αδοτιϊμηέ 

Ῥτιμσφιιαπα οἵα[[ιογες ευα[εγί. 

Ττῖδιις πιοςῖς Πβργί Ἠ]ας Ππίετρτείες ΡΤΟΡΟΠΙΙ αρ1ο- 

1η Γεη[απι αεοεροτιηῖ,  Ομίφαπαι οηἷπι ατργαηίαν {ρ[ας 

ΟΠΙΠΊΠΩ αβογ!ῖγες αι]άσπα γεχο, { πει ετα[Πε[σαμῖ, Ἡθ- 

αµε τοΠοίαπίας, Γεὰ επιαοίαίας αἴηιε αἰἰεπιαίαε ρεγπιαπεαηΐς 

ὨΟΠΗΙΙ1 ἀεπ]αϊιο αιάπα ἔρ[ας τεβοίαπίασς Τάπα ΠΙαΧΙΠιε 988 

αμοτίίτθ, ααοᾷ ργαεᾶἰοιῖ πηῖπαδ Ῥτοβαρβί]ο ε[[ο νἰάείαγ. 
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Ἐά. Ομάν, ΤΚ. [121. 212.] εις Ἐὰι Βα[, Ύ. (9039) 
Θανώτέρον ὑπάρχειν ' αλλ) ὅμως οὕτως ἐξηγήσατο τὸν Ἡφο- 

ρισμὸν Δουμησιανὸς, εἰρῆσθαι μὲν φάσκων ἐπὶ τῶν παρὰ 

φύσιν ἰσχνῶν γεγενημένων, δεοµένων δὲ ανατραφῆναι πρό- 

τερον, εἶτα φθανουσῶν λαβεῖν, ἃς οὐχ οἷόν τὲ εἶναί φησιν 

ἄνατραφῆναι χωρὶς τοῦ τὸ χορηγούμµενον αἷμα εἰς τροφὴν 

τῷ κυουµένῳ πρὸς τὴν τῆς κυούσης αναλαμβάνέεσθαι θδρέ- 

Ψιν, ὥστε εἰκότως ἀποροῦν αὐτάρκους τροφῆς τὸ ἔμβρυον 
ἄποφθείρεσθαι, ἄλλα. καὶ τοῦ παρὰ φύσιν λεπταὶ τινὲς μὲν 

οὕτως Ίκουσαν ὡς ὁ Ἰουμησιανὸς, ἵνα παρὰ τὴν ἑαυτῆς 

φύσιν ἡ κύουσα είη γεγενημένη λεπτὴ, τινὲς δὲ τὸ ὑπερ- 

βαλλόντως φασὶ σηµαίἰνεσθαι, δηλοῦν βουλομένου τοῦ /ππο- 

κράτους ὡς οὐχ αἱ μετρίως λεπτυνθεῖσαι τοῦτο πάσχουσιν 

: ἐξ ἀνάγκης» αλλ ὕσαι κατελἐπτύνθησαν ἱκανῶςφ. ἑκατέρα δὲ 

ἡ ἐξήγησις ἔχει. τινὰ λόγον. 

μὲ. 

[252] ᾿Οκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσο 
δίµηνα καὶ τρίµηνα ἄτερ προφάσιος φανερῆς, ταύτησιν 

γετιπιίαπ]θη Πία Ναπιε[ίαπας αχρο[αῖξ, ἆε 15 Ρτοπαποῖα- 

{μπι ε[Τε αρ]ογί[ηαπι {Πγπιαπδ 4παε Ρργαείεν παίυταπι εκ- 

{επωβίαα [ιπῖ, αΠαξπε Ρργῖας τεβοῖΙ, ἀεϊπάε ρτανιάαγί οΡΟΓ- 

ἰεαί;. [εὰ οαππι  Ρήήήδημαπη Επί τε[οοϊ]]αίαε οοποῖρετο 

Ῥϊαεοεοιμραμί, «9 αἲϊ τε[ιοῖ ποια ρο[ε, φποά [ωπριαἷς αἆ 

{οεία5 παἰγὶοαιίοποπα ΓΠαπρρεύίαπάι αἆ οσυανίάαε 1ρβα 

ημίγ1οπεπα ταρίαίαγ.  ΌΏματε Ραοία ταίΊοηε {είς Γαβιοιεπα 

εσεης αἰπιοηίο επεσαίητ. Ὀεά εἰ 1]αά ῬγαειεΓ παξµγαπι 

«τέεημµες οὐ]άαπι Ποιί Ἰλαπιεῄαπας Ππιετρτείαί [απε, αἲ 

Ῥταείες παϊυταπα. ρτανίάα πωπ]ῖες αἰἰοπιαία Π,. ΟυΙάαπι 

νενο Ρρεγ εκ[ιρεγαηίίαπα ἁῑσοιπί Πσπὶβοατϊ, νο]επίε Ηιρρο- 

οταίο ΠοΡῖς Ιπάῖζατο ππεάἸοστ]ίες εχἰεηιαίας 14 ΠΟΠ εκ 

πεσε[]ἰαἰε ραῖῖ, [εά αἀπιοάτπι επηαοϊαἰ8δ, Ὀίταφιε αιίεπα 

εχροβιΙο [μα αμαάαπι ταίίοπε ἨηΙΠΗ1, 

ΧΙΥ. | 

ομαε ΨεΓΟ υπιεάιοοτιίε] εοτριµ[επίαε εις ας εἰ γῖ- 

Ἰηε[ίτες εἶιτα εαµ[απα πιαπἰΓε[ίαπι αὐοτειιέε, ἴν μετὶ 



ος ΤΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦοΟΡΙΣΠΜΟΙ Ἀ 

Εά. Οµατι, ΙΧ. [ο0ο, ] Εὰ. Βαῇ, Ῥ. (991.) 
αἱ κοτυληδόνες. μύξης 'μεσταί εἶσι καὶ οὐ δύνανται γοῦν 

Π αν Π ν αλ ας Ὁ ον 
Άρατεειν υπο τοῦ βαρεος το ἔµβρυον, αλλ ἀπορθηγνυντάι. 

άτερ φανερᾶς προφάσεως λέγει πυρετοῦ σφοδροῦ καὶ 
}αστρὸς  ῥεύματος ἢ αἱμοθῥαγίας ἢ ἐρὺσιπέλατος. ἐν αὐτῇ 

τῇ µήτρᾳ συστάντος ἡ) πηδησάσης σφοδρότερον πῆς' κυούσης 
ἢ κραξασης ἢ λυπηθείσης ἢ θυμωθείσης "ἡ φοβηθείσης ἢ 

ἐνδεώῶς. διαιτηθείσης ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον διαπραξάσης 2) 

παθούσης. εἰκὸς γὰρ ταῖς τοιαύταις μυξώδη τὰ στόμωτα 

τῶν εἰς τὴν μήέραν ἠαθηκόντων ἀγγείων ὑπάρχειν, ἐξ ὧν 

ἤρτηται τὸ χωρίον, ἃ δὴ καὶ κοτυλἠδόνας ὠνόμασεν, οὐχ 
ὡς ἔνιου νοµίζουσι τὰς ἐπιτρεφομένας ἀδενώδεις σάῤκας 
αὐταῖς. ἓν τε γὰρ' τῷ πρώτῳ τῶν γυναικείων αὐτός φησιν, 

ἢν δὲ αἱ κοτυληδόνεο φλέγµατος περίπλεεό ἐὼδί, τὰ κατα- 

μῆνια γίνεται ἐλάσσονα, καὶ ὁ ΙΠΠραξαγόρας ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν φυσικὼν, κοτυληδύνες δέ εἰσι τὰ στόµατα τῶν φλε- 

βὼν καὶ τῶν ἀρτηριὼν τῶν εἰς τὴν μήτραν φερουσών. 
/ 

αεεαζν]α ππμδογίε Ρἶεήα [ωπὲν πεφμε ργαε Ροπάεγε Πεέμτι 

οοπΙίπεγε ρο[]μπε, [εὰ αὐγιωπιριπέμτ. 

Οµίτα σαπ[απι ενἰἀεπίθπι, Ίου ε[ αμδάιε {εργο νε]ε- 

πηεηία νε] αἰνῖ Πικίοης νε] [απσαϊηϊ ργοβυνίο νεὶ ογγ{ι- 

Ρε]αίο ἰπ' {ρ[Ο: πἴθτο οοπ[]αίο νε] ρυανῖᾶας ππιι]θγῖς [α)ὰ 

νο]απιθ[]ους νε οΙαππογὸ νε] πιοε[]βῖα νεΙ εκοαπάε[οσ- 

Πα νε] πεί να] νἱοία ραγείογε γε] α)ἰεγίς οπ]αδάαπι ταῖ 

Ππι]] αοἴ]οπα να] Ρά[ιοΠς, Ύετο Ἠδπιηιιό βΠΙ]ο οβ. ἵπ 

Ἠϊ παςο[αε ρ]μ]ίαο ῬΡίεηα ε[[ε οτα να[οραπι αἆ ἨΓθΓΙΠΙ 

Ργουσύσπίαπα, εκ (ιβ [εοππάὰθ ΡοπάοΠί, «11ο [άπ6 

οἵα σοἱγ]εάοηπας αρρε]]ανῖῖ, ποπ αἱ αιπογήπιάαπι ε[ Γεή- 

εηίῖα, αἀπαίας 1ρῇς σαγΠος σἱαπάπ]ο[ας. :Ναπι Τρία φ1ἱο- 

ᾳαθ Ργίπιο ἆθ ππα]ἱεγιιπι α[Πεσίῖρας αἲῖ, Π οοιγ]εάσοπος Ρί- 

τωΤία τε[ετίαο Γαογ]ηϊ, ραιοῖοτα Παπ ππεηβνγαα, Ὦναχα- 

δοτας οίῖαπι ἆε παϊυγα]ῖρας ῥργίπιο, οοἱγΙεάοπςς, Τη 11, οΓᾶ 

Γ4ΠΕ νεπατιπα οἳ αγ[εγίαΓαπΏ «πα αἲ πἴεγαπι ΓεταΠίς, 



ΚάΙ Γ441{ΗΝνοτ. ΕΙΣ αττοῖΣ ΤΠΟΠΜΙΝΗΙΙ4ΤΑ, 839 

ΤΕ. Οµατι. 1Χ., [225. 928.] Γνξάν Βοαί,. . (209.) 
μστ.. 

Ὁκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἐοῖσαν. μὴ «ξυλλαμβάνουσιν ἐν 
τῇ }αστρὶ, ταύτησι τὸ ἐπίπλοον τὸ στόμα πών ἑἱστερέων 

3 , ο .) Ἂ ” 3 , 

αποπιέζει καὶ πρὶν { λεπτυνθΊηναι οὐ κυουσιγ. 

Ποῦ παρὰ φύσιν διχῶς ἀκούουσι κἀνταῦθα " ο. 'μὲν 
τὸ ὑπερβαλλύνσωρ, λαόν ολ. τιγὲς τὸ παρ αὐ- 

τὴν αὐιῆς τῆς κυούσης τὴν φύσιν. αἀληθέστερον δὲ τὸ 

πρότερον. ὑπὸ γάρ του τῆς κατὰ τὸ ἐπίπλοον πιμελῆς οπο- 

πιέζεται καὶ στενοχωρεῖιαι το' τῆς ὑστέρας στύµα ιο 

ὑπερβαλλόντως παχείαις Ἰινομέναις. λέγει δὲ νῦν' στόμα 

δηλονότε τὸ ἔνδον, ἔνθα-τε- [0353] λευτᾷ μὲν ἡ μήτρα, ὁ 

ὃ᾽ αὐχὴν ἄρχεται, ὃ καὶ κυριώτερον ἂν ὑσιέρας ὀνομαζοιτο 

στόμα. τὸ γὰρ ἕτερον. πέρας τοῦ (αὐχένος, τὸ ᾿συνώπτον 

σπῷ λυχαρκεέφ ἀῑδέφρν οὐ τῆς μήτρας, αλλά τοῦ αὐχένος 

αὐτῆς. εἰκύτως ἄν τις "ὀνομάσειε στόμα. ο; 90 

.« | ΧΙΙ... - 

Όμαε ἸῬγαειετ παίµταπα ετα[]αε' ἵπ -μτεγο ποπ εοπερἰμηὲ, 

τὶς οππεπίµΊῃ ο5 μεετὶ εοπηργιπηϊὲν πεφµε ῥΥιμσφµαπι εκ- 

εΠΜεΠΙµΓ ῥγαεβπαπῖες ε[[εἰμεμγ. 

. πα 

΄γειρα ργαείος Ὠα γα Πα ἀποῦιις οΙἶαπι η, πποςῖς αςςχ- 

Ῥϊυηϊ, μια οπῖπι εα Ῥιαείετ πο Παπ ϊβοα τί βτρ]-- 

Ἱταπίας, απἱάαπι νετο Ρρταείετ 1ρβμς πιν]Τετῖ ρτανίάαε πᾶ- 

Ίωγαα. Ὑθιῖογ ε[ ργίος αεοθεριῖο, ΊἈαπι αἳ οπιεπΗῖ ρίη- 

δαεάϊπε ον υἱογὶ οοπιργϊαίας εἰ οοατοίαϊατ ππα]Τεγίρας 

[υρτα πποςΙ1Πι εταίῇς. «Ὀδ. απἴερ πππο αρρε]]αί 1πίεγηᾶα 

πἱοτί ραγίεπι, υδί πἰεγης ἀε[μί οἱ Ίρβας. σετνῖκ- ἱποὶρίε, 

ᾳὐοά πιαρῖς Ργορτίε ο5 πετ πιποιραίασ: ὨβΠΙ αΠΓ6ΓΙΠΙ 

οεγν]εῖς εχἰτεπΙπι ποσά πιι]οτῖ Ῥιάεπάο οοπιπ ΓΗ Μ., 

ποπ πετ, Γεὰ 1ρβις οετνῖοἰ 05 πηετῖίο νόσατεϊάτ. 
’ 



βίο «-ἳ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟ Ὁ 

Εὰ. ματ!, ΙΧ. [208.] ων ».Εᾱ, Ρα. Ὑν (993.) 

Εν ἑστέρη. ἐν τῷ. ἰσχίῳ μκφ ο. ιό - 

μοτον 7ενέσθν τ. » , 

Τὴν δεησομένην τῆς διὰ τῶν μοτῶν θεραπείας. ἔμμο- 

τον ὠνόμασεν,. ὅτι δὲ διαπυήσασα ἡ μήτρα καὶ μάλιστα 

πρὸς τούκτὸς, ἔουκε γὰρ τοῦτο ἐνδείχνυσθαι νῦν, ἐξ ανάγκης 

δεηθήσεσθαο Θεραπείας τοιαύτηο οὐκ ἄδηλον. 
| 

μη. ος | 
"Ἔμβρυα τὰ μὲν. ἄθῥενα ἐν τοῖσι τν τὰ δὲ θήλέα ἐν 

τοῖσιν ἀριστεροῖσν μᾶλλον. .  αλαυς 

Ὅτυ διὼ τὴν κρᾶσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς οὖσαν θΘερμοτέ- 
ϱαν ἄθῥεν γίγνεταν τὸ ἔμβρυον. ἐν τοῖσι περὶ σπέρματος 
ὑπομνήμασιν ἐπιδέδευκται. θερμότέρα δὲ ἡ. κρᾶσις γίχνεταν. 
τοῖς ἐμβρύοις οὐχ ἥκιστα καὶ διὰ τὸ χωρίον, ὅπερ. ἐσεὶ τὸ 

ΧΙΥΠ. 

δί µίεγις φια ρατια αἆ ὀοὔαπι ἱπομπιδίε [ωρριτανετί:, 

εµπι εοποεγριῖς. {ἰπαιπεπεὶς εμγατὶ, Μϱ) 

Ὀιεναπι φπἱ Θαπι 186 ῥοτ Ἠπαπιεπία Πἱ- οπγαίίοπεπι 
Ροβιι]αί Ππαπιεπίατίαπι αρρε[]ανῖῖ, Οπῖ γετο μετα [αρ- 

ΡυγανεγΙ{ αο Ργαε[ογί]πι εχκἰγογ[απι ρτορεηάετίξ, ημπο θΠἶπη 

Ἠοο ἀεπιοπ[ίγαχγο νἰἀείάτ, (ἰαἲ ει περε[αχίο 6ΜΓαΙ1οπθ 

ορ» Μαδιάχαπα εΠο ποα αθάίαπι ο, | 

χΙνι, Η] 
Ζεεις ήαγες πι ἀεκεγίς, Γεπιίπας ἵπ ββὶς μι ετὶ ράήαδι 

πιαρὶς 6ε[ζαπίιγ. 

᾿Οιοά Ρτορίεν {επιρεταπεπίμπα. Ρτοίπις αἳ ΙπΙίο οᾱ- 

Ἠάϊας πια[ου]15 {είας ρεπετείαχ 1π οοπιπιεπἰατ]ὶ 4ο {[6- 

ΠΙΠΘ α ποΡῖς ἀεπιοπβταίμπι ε[ί, Οαμάϊος [επιρεγα[ίο {εἰῖ-- 

Ῥι5 εἰἶαπι οῬοσίίαχ πιαχίπιο Ὑετο οὗ Ίοοιπι, Ἰοο εἴὶ ἆεχ- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΊΟΥΣ ΣΠΟΠΙΝΗΛΙΑΤΑ. Ἅ«41 
ΤΕ. Οµατι; ΤΚ. «000. 224.1 Εά. Ρά[. Ὑ. (202.) 
δεξιὸν ' τῆς  ὑστέρας µύριον, αὐτίκα δὲ τοῦτο Θερμότερόν 

ἐστι τῇ γεἰχνιάσει τοῦ ἥπατος. εἴῆ δ᾽ ἄν τι πρὸς τὴν Όερ- 

µότητα τοῦ κυουµένου συντελοῦν καὶ τὸ τῆς θηλείας σπέἑρ- 

µα προερχόμενον μὲν ἐκ τῶν οἰκείων ὄρχεων δι ἑκατέρας 
τῆς κεραίας, τὸ μὲν εἰς τὸν δεξιὸν κύλπον τῆς μήτρας, τὸ 

δὲ εἰς τὸν αριστερὸν, ἄνόμοιον ὑπάρχον, ὡς καὶ τοῦτ. ἔπε- 
δείξαµεν. εἴπερ οὖν ὀθῥωδέστερόν ἐστι καὶ Ψυχρότερον τὸ 
κατὰ τὸν ἀριστερὸν ὄρχιν σπέρµα, καὶ κατὰ τοῦτ ἂν εὐκό- 

τως ἐν τοῖς ἀριστεροῖς µέρεσι τῆς μήτρας τὸ συνιστάμενον 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πύημα ἸΊίγνοιτο ψυχρότερον. εἴρηται δὲ 
περὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων αὐτάρκως κάν τῷ πέμπτῳ 
τῶν Ιπποκράτους ἀνατομικῶν. 

μθ'. 

[224] ᾿Ες ὑστέρων ἐκπτώσιας πταρμικὸν ἐπιτιθεὶς ἔπι- 
λαμβάνειν τοὺς μυκτῆρας καὶ τὸ στόμα. 

᾿ ν ο] ν Δ « ΄ Δ 3 ΄ 

Ου περισπῶντας χρὴ τήν υστατην συλλαβήν αναγιγνῶ-- 

σκειν ὑστερῶν, ἄλλα βαρύνοντας ὑστέρων. οὐ γὰρ δὴ αὐ- 

ἵταπα π{ετϊ Ῥατίεπι, Ἠαεο απίεπι Ῥτοῦίπας οἨ Περαίῖ ν]εῖ- 

ηἶαπι οα]]άϊῖος εκ]. Δά ε]αδάεπι Γείας οα[ϊάῑίαίεπι αἰ-- 

απ]ά οοπ/{ετί ππα]ερτε 4ποφπε [ειπε εκ ρτορσῖῖς [ε[βΙοσ]Ι5 

Ρεντ πἴγαφιε «ογΏτα Ῥτο[α[απα Ρατ 1π ἀεχίταα αἴεγῖ 

Ππαπι, ραγιέα π βπΙβτιπη, θιιοά ε[ί ἀτβππη]ε, τξ Ίου ᾳπο- 

ᾳπε ἀεπιοη/[ιγανίως. 9ἱ 1βίίαγ Γεγοβιας Πί αἴηαο ΓΠρίάΐας 

ααοά 1π [Πη]ίτο Τε[Ιου]ο εομΙπείασγ Πειπεπ, οα ταΙίοηθ 

εοπεερία5 Ίαενα π{εχὶ Ῥατίε εοπ[{π{μ5. αἳ ΙΠπ]ο Παίϊῖπι 

{]σϊάϊος ενα. ΈῬοττο ἆε Ἠῖ6 οππῖρης αω]πίο απαἰοπα- 

οογµπι Η]ρροοταίῖ Ίο αὈιπάᾳ ἀῑκίπιας. 

αΕΙς., 

4ἆ Γεειάαγτι εἶαρ/[ιετα [ἑεγπμαιοτίο αἀπιοίο πατε; εἰ ο: 

ΕΟΠΙΡΤΙΠΠΕΥΕ ορογ{εῖ. 

Οµπι βοσοεπέα οἰοιππιῆῄεχο π]ίΊπια ὑστερῶν Γπ]]αρα Ἰε- 

εφεπάα πο ε[ῖ, {εὰά ουπι Ρτανὶ ὑστέρων. Ίο επἶπι [απθ 



! 

Ρ4ῦ «ντ ΙΠΠΟΆΡαάΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΙΠΟΤΥ ΙΤ τν τ 

Εὰ. Ομαστ, ΙΧ. [0 9 1. 1 Τά. Ῥαῇ. γιο (208. 99. ) 

τὼς τὰς εἑστέρας ἐκπεσεῖν βούλεται διὰ τῆς γονομέκης εἐντά-- 

σέως διὰ: τῶν πταρμικῶν φαρµάκων,. αλλὼ τὰ: καλούμενα 

χύριά τε καὶ ὕστερα. ώς, ν 

. . . υ) λα. . . ν 

(204) Γυναυκὶ τὰ καταμήνια ἣν βούλη ἐπισχεῖν, σικύήν 

ὡς “μεγίστην ος τοὺς νά, κό, ῤλι κά, 
ων κ. ν 

"ρρσπερ τῶν ἑλλιπώς ᾖ μηδὲ ὅλως πενούμένων ὀὐτιον 

Φίων. ̓ ἐδίδάξεν ἰάσεις ὁ Ἱπποχράτης, οὕτω καὶ νῦν τῶν αμε- 

τρως πενουμένων διδάσκει, κέλεύων. ἡμῖν  μεγίστην σοιδήν 

προσβαλλειν τοῖς τιτθοῖς. ἄμεινον δ᾽ ' οὐκ ᾽αυτοῖς Ὑοῖς 

τιτθοῖς, αλλ ὑπ αὐτοὺς ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐρείδειν αὐ- 

τὴν, καθ ὃ µαλιστά εἰσιν αἳ κάτωθεν ὑπ' αὐτοὺς ἄναῃ ἐρό-- 

µέναι 4λέβες. καὶ µέντὀι καὶ γράφουσιν ἔνιοι σικύην ως 

µεγίστην ὑπὸ τοὺς τιτθοὺς πρόσβωλλε" ΄ µεγίσεην ὃ᾽ ἀξιοι 
τὴν. σικύην εἶναι, ἵνα σφοδροτέραν ἀπὸ τῆς μήτρας ἐργά- 

1ρ[ος νοτος, [εᾷ οἨμοτία αίφιε [εοππάας νοσαίαν σοη!εΠ/1ο 

Πεγπιἰαἰοτ]5 πιθΙοβΠιεΜ{ῖ5δ. οοµο]ἰαία εχοἰἆετε νι]{, 

ια] 
1. 

Τ.. ο Η 

δί. ππιλἱεγὶ πιεπ[έγμα υε[ις [1[εγε, ομομγδίιμίαπα ο ματι Ἱπα-- 

Αἰπιαπα Πιαπιπιὶς αἄππορα. 

΄Οπειπαἁπιοᾶ αι ΤΠΘΗ [ΙΓΙΙΟΓΙΠΗ Ραγοῖιις απί ΟΠΙΠΊΠΟ΄ Πο 

Ποπ Τι οἱ1)4ΓΙΟΠΘΙΠΙ Γιρνα ἀοοιι]ί Πιρρουγα!θς, [Πο εἰῖαπι 

Ώμπο 1ρ[ογπα ε]ίγα Πιο 11 Ρο σι [11η [Πῃοπάϊ πιεί]ο- 

ἆ σα ἰχαδξ, αππρ]απα ]βοπς οιοΠγΡ/π]απί. Πο πιαΠιΠῖΒ 

3ἀΠΊΟνΟΥθ. ΎθγάΙίη ΠΟΝ ἵπ ΠΙΔΠΙΠΙΙ5 1ρῇςδ, Γεὰ Ἱπίνα 1ρ[ας 

οπομΡΙ ει] ἀρίαπι α[Πσογο (να ππαχίπιο ρατίο γεηαε ἐκ 

ραγιίρας Ἰπ[ογ]ογίριις αἆ Πρίας ε[Πεγαπίγ, Ῥτοίηάεφις, ΠΟΠ-- 

τὰ. [ο ῬαηΕ ομομγδίεµίαπι ο µαπι Ἱπαυίπιατα [ιό ππαπαπηῖς 

ἀε[δε.  Οααπι πιαχίππαπη νογο νυ]έ ε[[ο οιιομερΙι]απ), 41ο 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΣΠΟΠΝΗΜΑΊΗ:. 849 

ΚΕ. Οµατι. ΙΧ. Γ254. 905. ] ' ἱ "'Εὰ., Ρα. γ. (904.) 
σηταυ τὴν ἀντίσπασιν ἄνω, δια τῶν ποινών τοῦτο ἐπιτέχνωώ- 

µενος φλεβών. 

να. 

΄Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι, τουτέων συμμύει τὸ στύµα πῶν 
ὑστερέων. 

. ' ΑΛ. ὦ 
[226] ἍἨζέγιστον τοῦτο γνώρισμα κυούσης γυναικὸς, 

Ἅ « - » ’ . ’ ” » .. 

ον 1) μαιεύτρια δυνηθη καθέσευ ὃδακτυλου φαῦσαι τοῦ οτό- 

µατος τῶν ὑστερών' ἂφ οὗ γὰρ ἂν τὸ πρῶτον ἐντὸς έαυ- 
τῶν λάβωσι τὸ σπέρµα, περιστέλλουσι μὲν ἑαυτῶν τὸ κύτος 
ἅπαν, κλείουσι δὲ τὸ στόμα «φαίνεταί γὲ μὴν καὶ διὰ φλε- 

γμονὴν καὶ σκίρῤον μεμυκὸς τῶν ὑστερῶν τὸ στόμα καὶ 
διορίξεταυ. 

γβ.. 

Γυναικὶ ἣν ἐν γαστρὶ ἐχούση γάλα ἐκ τῶν μαζών πολὺ ῥυῇ, 
ασθενὲς τὸ. ἔμβρυον σηµαίνει, ἢν δὲ στερεοὶ οἱ μασθοὶ 

ἔωσιν, ἐγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνειο 

νε]επιεη!ίΊογοπι 4ἳὮ παίετο Γατ[απα τεγΠ]Ποπεπι ε[Ποῖαί, ΄ρετ 

οΟΠΊΙΙΠΠΠΕ5 14 Υεηαςδ ΠιβΟΗΙΠΗἴ8. ΄ 

11. 

Φμῖ µίεγο βετιπε, τς ος μιεγὶ οοπηϊψεξ. 

Ἠαο πιακΙπιπη εί πια]]εγῖ Ύπαθ οοποερῖί 1παΙοίππα 

{ ἀῑσιίο Ἱπιπιϊ[[ο οΡ[ιοίτὶκ ο αεί Ρροϊιεγίί αἰίησετο. 

Ναπι αὐί ρτίπηπαν πίτας Ἰπίγα [ο [επιοη οοποθρί!, πηΐνεγ- 

[απι οαρασ]ίαίεπι Γααπι οοηἰταμξ οδᾳε οἰαμά,  Ψιάοείατ 

{απιεπ Ρτορίεγ ἱπβῃαπιπια[ίοηοπα οιίσπι αἱ [οἴγγ]απι αγοἰατ 

οϐ αἱεγῖ, Ιά νετο 1ρβις ἀπγίῖε ἀ1ΠΙΠΡΙΙΕΒΟ 

"1. 

Πήιίεγι μίεγο φεγεπιῖ [ ἰαο οορίοΓιμηα ε ππαπιτπϊς ε[βιαι, 

Γεεμπα ἱπιδεειέμπα [ιρπίβεαι, Όμοά [ [οἰιάασε πιαπππιαε 

Γμεγίπε, ναἰεπείογεα Γειμπα ἰπαάϊεαπε, 



Θή4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ. 
{“. 

Εά. 6ματί. ΙΧ. {25». ] δολ Εάν Ῥα[. Υ. (254.) 
Κατ ἐκεῖνον ὀμλονότε τὸν χρόνόν, ῥεῖ τὸ γάλα, αἷς ἂν 

φαίνηται ῥέον, ἠνίκα φύσιν ἔχει ταῖς κυουσαις εννᾶσθας, 

οὐ γὰρ δὴ κατά γε τοὺς πρώτους μῆνας γεννᾶται, τὸ δ᾽ 

ὅλως ῥεῖν αὐτὸ καὶ μὴ µένειν ἔνδον ἐκ τοῦ πλέον αθροίζε- 

σθαι γίνεται. ᾿πλέον ὃδ᾽ ἀθροίζεται πληρὀυμένων ἐπὶ "πλέον 

τῶν κοινῶν ἐν τιτθοῖς πρὸς τὰς ὑσιέρας φλεβών. ' πλη- 

ροῦνται δ᾽ ἔτυ μάλλον, ὀλίγον ἀναλίσκοντος «τοῦ κυουμένου. 

τοῦτο. ὃ᾽ αὐτὸ γινέταυ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ.. ὅἥλον οὖν 

ὅτι τοὺς τιεθοὺς ουκ ἐσχνους ο νὰ χοὴ, καθάπερ ὅτ 

ἦν ακύμων 1 Γυνή. τοῦτο γὰρ σημεῖον ἔνδειαν αἵματος 

ἐνδείκνυται, διὰ τοῦτο ἐπ αὐτῶν διαφθείρεται τὸ ἔμβρνυονι 
οὐθ οὕτως μεστοὺς ὡς απορφεῖν τὸ 7άλα, . διαιρομένους δὲ 

εἰς τοσοῦτον, ως στερεοὺς ἀπτομένους φαίνέσθαι. μέση γὰρ 

ἡ τοιαύτη κατάστασίς ἐστι τῶν τὸ ἀντιτύπων, διὰ τὸ πὲ- 

πληρῶσθαι σφοδρώς, καὶ τῶν μαλακών τὲ καὶ χαλαρῶν, διὰ 

τὴν ἔνδειαν τοῦ αἵματος,. ὅθεν εἰκότως ἐπαινεῖ τὸ τοιοῦτο 

᾿σήμεῖον ὁ “Ιπποκράτης, ὡς ἂν ἐνδεικνύμενον οὔτ ἀσθενεῖν 

τὸ κυούμενον οὔτε ἐνδεῖν αὐτοῦ τὴν τροφήν. 

Ἐο πἰπιΙγαπα ἴεπιροτα Ί4ο Πας, απίρις Ππετο οοπ/[ρ]- 

οἵίας, απο παίιγα {ετί 1η ρταν]άῖ Ῥγουγθασϊ, «οι θη]πι 

{απε Ργϊπηϊ ππεπραθ Ρρτουγεαίαγ. ΌὉποὰ αμίεπι ΟΠΙΠΙΠΟ 

Ώμαϊ πες 1Πί15 Πιαποαί, Ίος ῥτορίετεα ΠΙ, οπῖα οορ]ο[ις 

οοἱΗρατ. . Οορίοβας απίεια οοἡΙριι ορρ]είῖς αβεγίαθ 

νεηῖδ ΙΠΠΔΠΙΠΩΑΣΙΙΗ ΟΙ. Πίετο οοπιηιη]ίαίεπι Παβρεπρας, 

Θεά πηα]ίο πιαρῖ Ἱπιρ]επίΗν, ΟΠΠ Γεία ράσα α[Παπνῖῖ, 

Ἠοο ἀρ[ίαπι οὗ ε)ιςεάεπι εοποερία5΄ Ππιρεοϊ]αίεπα αοοΙαΤ, 

Οομ{ίαί αρηας. πεφαε 1π πια]Πετίριιθ ϱγανΙά1δ ΠΙΠΙΠΙ86 ἴθ- 

ημθς, «πει ΠΙοάιιη ἴπ πηϊηίπια ργαερπαπάρας ποοε[ατίο 

ΔΡΡΒΤΕΥΘ, Ίοο επίπι Πρπαπι [απρυϊηῖς Ροπητίαπῃ Ῥτουί 

Ῥτορίεγοαφιε {είπα {απιο οοπίαρείσοςτα, πεφΙε αἆεο ΡΙεΠ88, 

πί ]αο ε[]ιαί, Γεὰ (απίοροτε αἰἴοἰ1, αἱ [οάαε {αηφεπιρας 

αρρατεαπί, Μεάϊῖα παπιηαθ Ίφεσ ε[ ΙΠπίεν ἆπτας ἀῑσιίο 

ομπ][οη[θς, ρτορίεν π{παῖαπι γερ]είίοπεπη, εἵ πο]]ες πο Ίακας, 

οὗ [αησιϊμ] Ἱπορίαα, Όπαγε πιεγ]ο Ίου Πρημπι οεἰεργαί 

Ἡ]ρροσταίεςδ, μἱ ᾳποά πσαθ Γεια ἀμαρεοίπα. ε[[ε πο- 

ατιο αππεπίαπα 1ρΠ ἀεβοετε Ιπάϊοεί, 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟΊΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑάΤΗ. κής 
Εά. οασε, ΙΧ. [3236. 1 ἡ να γ. (994.) 

η γ  ρών 

[οσο] Οκόσαι διάφθείρευν κλλουσε τὰ έμβρυα, ταύτησιν 

τοὗ πιτῷοἳ ἰσχνοὶ γίνονται" ἣν δὲ πάλιν σκλἠηροὶ γένωντας, 

ὀδύνη ἔσται ἡ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν 3 ἐν τοῖσιν ἠσχίοισιν τῇ 

εἓν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἢ ἐν τοῖσι 7ούνασιι- καὶ οὗ δια-- 

σύειρέονσιν. 
τ 

"Άμπροσθεν εἰρήκει, ἐν γαστρὶ ἐχούση ο... ἦν ἐξαί- 

κά οἱ ῥασθοὶ ἰσχνοὶ αμα τ. ἐκτιτρωσκευ. ᾿ δἱἠΧΕι δὲ 
ὶ, ἣν ὁ ἕτερος μασθὸς ἰσχνὸς γένηταε , δίδυμα ἐχούσ]] τὸ 

ἕτερον τῶν ἐμβρύων ἐκειερώσκεσθαρ : νυνὶ δὲ τὴν εὔδον 

τῆς ἀκολουθίας ὑπαλλαξας οὐκ ἀπὸ τῶν σημείων, αλλ’ απ 

αὐτῶν τῶν κών τῶν αφ αἰραισων ἠρξατο κ... 

σθαι λέγων αυταῖς ἐσχνοὺς τοις τιιθούς. ἔστι ὃ᾽ οὐ πάντῃ 

ταυτὸν ἡἡ τοῖς ἐσχνοῖς τιιθοῖς ἔπεσθαι διαφ θορὰν εἰπεῖν ἢ 

τῆς διαφζῦορᾶς µμελλούσης ἔσεσθαι τους ἰσχνοὺς τιτθοὺς 

προηγεισθαι. ὁ μὲν. γὰρ ἔπεσθαν λέγων τῇ τῶν τιτθῶν 

Ι1Π. 

Όμαε [είμς εογγαρίµταε [ωπε, Τς ΠΠαΠΙΊΣε επίεπιµαπέγ. 

Οιοά [ εοπίτα ἀμγαε ευα[εγίπὲ, ἀοίογ ετἰέ αμὲ ἵπ πια πι-- 

πηὶς αμὲ ἴπ «ος αμὲ ἴπ οεμἰς αμὲ ἴπ Φεπιδµς, πεφιµε 

Γειμπα «οΓΓΗΠΙΡμΜ. 

Ῥυρτα εΠαίας ε[ι: πιιετὶ μέετο ϱεγεπεί [ πιαπιππαε 

ἀεγερεπίε ἐπίεΠΜΕΠΙΗΥ. Ίρ[α αδογεε. Εάϊῑχεταί ϱ1οφ1ς: 

{ αἰίετα ππαπατπα επἰεπµειμγ ϱεπιεἰίος µίετο βετεπιὶ, αἰίε- 

τῖμς αδοτεµ» Γεφμίεμγ, Ίωπο νογο οοπιπιμίαίο οο{εαιιιι{1ο-- 

η] οτάῖηε ποπ α Πραῖς, [εὰ αὖ 1ρῇ5 πια]τετθας [είμαι 

οουγπιρεπίρας ἀπχιῖι εκοτάῖαπα, Μπα 1ρ[6 ΠΙΔΠΊΠΙας εχ- 

{επιαία επιποῖαί Ῥταεσεάετθ, ΊΆοπ ε[ἰ [επι ΟΠΙΠΙΠΟ 

Ίάεπι, ΠΠ ΠΙΑΠΠΠΊ4Φ εχἰεηιαίας [εφιῖ σογγαρίοπεπι «1ς]-- 

ασ εἰ {αίαταε οοτγαρ]οΠίδ ΠΙΑΠΙΙΗΔ5 ΤἴεΠιμες ΡΓαεσεάεΓθ. 

Οἱ παπιααε αἆ πιαπηππαταπαι ρταοϊμίαίεπα οοπ/[εηαΙ Γείας 

οοχγμρίίοπεπα, 1ά {[ο]απι 1ρ[ίε Ρρτοπιποίαί {αίμταε οοΓῖ-- 



Β846 ο το  ΠΙΠΠΟΝΚΡΑάΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙΤ -Ἡ 

Εὰ, Όλατε, ΙΧ. [426.] τα. Βαῇ, Ῥν (2949) 
λάθη τὴν δαφθορὰν, οὗτος ἀποφαἰνξται τοῦτο μόνον 

σηµεῖον εἶναι τῆς μἐλλούσης φθορᾶς'  ὁ δὲ ταῖς μελλούσαις 

διαφ θείρειν λέγων τοὺς τιτθοὺς ἐσχνοὺς γίνεσθαι οὐ μόνον 

ἔυικεν ἐνδείκνυσθαι τοῦτο προηγεῖσθαι διαφορὰν τῶν ἐμ- 
βρύὠν. ἐπισκεπτέον οὖν ἀκριβέστερόν ἐσιι καὶ παραφυλα- 

κτέον ἐπ αὐτῶν φαινομένων κατὰ τὰς κυούσας, εἰ µή ποτ) 
ἄλλως διαφθείρουσι», αλλ’ αεὶ μετα τοῦ προηγήσασθαι την 
ἐσχνύεητα τῶν τιτθών ἢ ταῖς πηδησάσαις ἢ ταῖς µέγα βοη- 

σασαις ἢ θυμωθείσαιο ἠφαβηθ είσαι ἐξαίφνης ίσχυρως Ἔγχω- 

ρεῖ ποιὲ μὲν μὴ προηγήσασθαι τὴν ἰσχδόιητα τῶν. τιαθων, 

ο δὲ καὶ, ταῖς δια πυρετοῦ μέγεθος 1) ἐφυσιπέλατος 

ἐν ταῖς ὑστέραις ενομένου }ἡ}) καὶ δια τὸ μιξώδες τῶν κο- 

τυληδόνων ᾖἢ τυ τοιοῦτον ἕτερον ἄκολου ϐ ῆσαι φθορὰν ἄνευ 

τῆς τῶν τιτθῶν ἰσχνότητοο. Γπποκράτης μὲν γὰρ ἐοικέν 

ὑπολαμβάνειν αεὶ προηγεῖσθαι, καί µου παραφυλάττοντε πολ- 

λάκις ἐφάνησαν ἐπὶ τῶν πο ρηκα αἰτίων τῆς φθορᾶς 

οἱ τιτθοὶ προισχνούµενου. μήποιε οὖν ὅταν ἄνευ τῶν τοιού-- 

των τινὸς αἰτίων ἤ τῶν τιιθώῶν ἰδχγότης γένηται, τὴν ἕν-- 

Ρίϊοπῖς Πσπαπι ε[[ε, Ου νετο Γείαςφ εἰ[αγῖ ΠπιαπΊπηας εκ-- 

ἱεηιαγῖ Ργο[εγέ, ποη [ο]μπι Ἰοο. {εί οογΓΙΡΙΙΟΠΕΠΙ ῥγαθ- 

οεάεγε, /[εά εἰίαπι αἰίετ εοποερίµπι Πο Ρεγἰηαὶ 1Π41οαΓθ 

νάείην. Τίαφαε αοουγαιῖας ρεγ[ογι{απάαπη ε[ί εἰ ου[εγναιι-- 

ἀπι 1π 1 ᾳππθ ρεγ σγαν]άαίεα πα ετίρις οβροσηίασ, 

Απ. ΠΙΠΟΙΙ αἰία θ1ιαΠά ΟΙ ΠΠΔΠΙΠΙΑΥΗΠΙ εχίεπΙαἰΙοπθ 

Ῥηπεοεάεπίο Επί {είππι οογγαρίµγαο: απ [ααηῖθας 1ρῄς 

απ παμπ νοσί[εγαιϊδ αιἲ Ίτα εκοαπε[σεπῖρας αὐἰ τε- 

ῬρεΠίΙπο αίτιο ΄ Τἴπιοτθ Ρεν οιι[]]ς ΠΙΑΠΊΠΗΑ ΡΗΤΗ ΠΟΠΗ ΠΟΠ 

εκ ῬΡταοσεάεηίθ εχἰεπιαίῖοπο Γείαπη Ππιεγῖαι αοείἀαῖ. Όοη- 

Πηρίε εἰῖαπι' απ]ρακάαπα ρτορίος 4ευτίς ππαρυΠαάπεπι ααί 

ογίαπαι 11 μ{ετο ογγβρε]αν ααί οοΙγ]οάοπαπα. Πππεογεπα ααϊ 

αΙά αἰιιὰ ε]αςπιοςί οἶίγα ΠΙΔΙΩΙΠΑΤΙΠΑ εχίθηαϊίοπεπι Γεἴιθ 

οουγαριίοποπα ΓαῬ [εφ], Επίπνοτο Ηἱρροογαίες απο [οιι-- 

Ρεν ῬΡγαεσεάετα αγριἰτατϊ νἰἀείας, ἄἰᾳὰο πημί ορ[εγναπί 

[αθρε ἵπ Ρργαεδἰοιῖ οογγαρ[ἰοπῖς {είας οσα ΠΙαΠΙΙΠΑΥΙΗΠΑ 

νί[α ε[ ριαεσεάεγε εχίιεηιαίίο. ΑΠ΄ Πος ρίας φυαπάο 

οἵἵτα αἰἴηααπα ο]ακπιοάἱ οαυ[απι ππαπιπατα Πί εχἰεπιααί]ο 



' 

ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4γΤΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜαΤΗΙ. Αα 

Εά. Οµασίι ΊΧ{ [206. η] Εά. Βαῇ, Ύ. (994) 
δειαν τοῦ ' αἵμαχος αἰτιατεόν ' ἐοτὶ ἐν ταῖς ποιναῖς φλεψὲ 

τὀτθῶν πὲ καὶ ἑστερῶν, ἃς έφη: διὰ τὴν εβροΦ φθείρε” 

οῦαι "τὸ: έαβρυον. ἐπὶ δὲ ταῖὸ ᾿ἄλλαις αἰτίαις ἐφ᾽ ταἷς τοι 

φε᾽ ἀπυθνήσλει τι παθῶν ἡἢ ̓απὐῤῥήγνυτοι τὸ έμβθνον, ὅταν 

οἳ- περιέχυνὲες. αὐτὸ: ὑμένες διἀσπώντὰυ πῆς φύσεως ἄνα- 

στομούσης τὰς μήτρας ὠδινάς τε ἐγειρόύσης, κ, γίνε- 

ὅθαι διὰ :ἑαῦτα τοῦ) αἵματος ἐπὶ τὰ Ῥομὰ ἠβδῥια κοι- 

φὺς γάρ ᾽ τὴς ἐστιν οὗ-. [1211 ιο ὁ λόγος ἐφ᾽ ών ἡᾗ ψύσις 
ἐκλρίνευ τε μειὰ βίας, ὡς τὴν ̓ ῥόπὴν ἐκεῖσε όνεσθωῃ τοῦ 

τε αἵματος καὶ ᾿τοῦ πνσόμΜεδβ)λ οἷς ὥσπερ' τιδὶν' ὀργάνοίς 

θωμένη διωθεῖτὰι τὸ λυποῦντὰ βίᾳ.᾿' πατὰ τοῦτο 'γόῦν καὶ 

τοῖς ὀδυνωμέτοίς µορίοις ἐπεγίνονται φλεγμοναὺ τῆς φύσεως 

μὲν ἐκκριναί τε και διώσασθαι πευδούσης τὸ Τἠν ᾿ὀδύνην 

ἐργαζύμενόν»: ἵνα: δὲ τοῦτο ράξη) κά, αἵματός' τὰ 

καὶ Ἀνεύμανος αὐτό. ταῖτα μὲν οὖν ἐς τὸ πρότερον µέρος 

τοῦ ἀφορισμοῦ λελέχθω μοι". τὸ ὃ᾽ ἑξῆς αὐτῷ τὸ ᾿δεύτερον, 

ἐν ᾧ διαθέσεως ἐναντίας μέμνηται Σῶν πιιθῶν, ἐσιὶ τοιοῦ- 
. Ἀ . / - 9 « . 3 / ἣ κ [ 

τον. ην δὲ πᾶλιν, Φ1σὶν, οἳ μασῦ οἳ γίνωνται σκληροί,' ση- 

(Απουηϊς Τα νοπῖς μἱογὶ πιαηπηπγήπι πο οοπιπη η] ρὰς Ρε- 

παγίααν ἵπ οαή[α ε[[ε ἀἰοεήάπαι τ Ρτοϊπάεφαε οῦ α)ἴπιοηεῖ 

ἀε[εσίυπι Τεα αἰγορ]ήαπι Γείαπι ρογ]πῖ ἀῑσεραι, Ίπ οείε- 

τ6 νετο 6αΙΙ5 οὗ φας νε] αἰᾳμ]ά ρα[α Ρείας επεσα [ΙΓ 

νε] αὖ π1ετο αργαπορῖασ ο Πάπα Ππιθπιῦγαπας Ἱρ[απι οοπ(ῖ- 

πεηίες ἀῑνειιαπίαν, παϊίτιγα ο5 πετ αρετιεπίε εί ἆο]ογεν 

εχοΙίαηίε, ἴππι Ρρτορίετοα [απρυϊηϊ αἆ ρεη]ία]ες ΡάΓίε6 

{ετίωτ Ἰπίρείης,. Ἠαεο οη(πή σοπηηιιη]θ ε{ απαεαπΙ ταίῖο, 

αἱ Ἱη αυἱρας Ππαίυτα αἰαι]ά νΙο]ἱεηίεγ εκοετηῖξ, 6ο [απ- 

ρι]πίς αο [ρίγα πποίᾳς Πας, ααἷριας νειαῖ Ἱπβγάπιεη(1ς 

αἱ ρηκάαπι α[α φπαε Ἱη[ε[ίαπί εα Ῥεν νίπι εχρεΙ]Η. Ἠαο 

Παι]άεπι ταίοπε εἰ ἀο]εμίῖριις Ρατίρις Ιπβαπιππαίῖοηες 

Γαρεγνεπῖπί ἀο]οτῖ οαΠ[απη ΘΕΧΕΕΙΠΕΓΕ εἰ ῥγορι]|[αγθ επῖ-- 

ἱεπίε εἰ Ῥτορεγαπίε Παίαγᾶ;, αὖαε μί 14 ρταεβεί, [πηραϊπε 

4ο Γρίτια ἀυ]εηίεπι Ἰοσιπ τορ]εῖ.  Αίπε µαεο πι μί {π 

ΡΙΊοΡεΠι αρΗογΙ[η]΄ Ραγίεπα  ἀῑσία Πηΐ. ΑΙίετα νείο ρα 

ᾳπαε Γεφπῖίας εἰ ἵπ ου ππᾶπηπηᾶτΗπι ΟΟΠΙΥΑΓΙ86 αΠεο[ῖοπῖ5 

ππειηϊη]έ, Ἠαεο εβ: Όιμοά [ εοπιγα, Ἰπηιΐ, Ἱπαπηππαε ἅι- 
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µαίνοντος. δὲ τοῦ παλἰν ἐν/ταῖς τοιαύταις ῥήσεσι δύο, τὸ 

μὲν ἕτερον. ὃ συνῆπται τῇ. προειρημένῃ διαθέσει, τὸ, δ᾽ 

ἕτερον ' ὕπερ καὶ δι ἄλλης λέξεως εἰώθασιν ἐμπαλώ λέγειν, 
ἀληθέστερόν. γέ μοι φαίνεται καὶ κατὰ. τὴν ο πποκράτους 

εἶναι γνώµην τὸ. δεύτερον σημαινόμἐνον,, ἵν. ᾖ τὸ καθ: ὅλον 

τὸν αφορισμὸν λεγύμενον τοιοῦτον' οἱ 'μὲν ἰσχνοὶ τιτθοὺ 

πάντως προηγοῦνται τῆς διαφθορᾶς τῶν ἐμβρύων καὶ οὐχ 
οἷόν τε. διαφθαρῆναυ ταῦτα, μὴ προϊσχνωθέγεωών αὐτῶν. οὗ 

μέντοι. σκληροὶ. φθορὼν. μὲν. οὐ σηµαίνουσιν»,͵ ὀδύνη δέ τι 
ακύλουθον αὐιοῖς τῶν εἰρημένων. μορίων, ἵν ὥσπερ ἐνδείας 

αἵματος. ἐσχνότερου τιτθοὶ τὴν ἔνδειξιν ἔχωσιν, οὕτω πλή-- 

ους οἱ σκληροὶ διαφέροντες Φηλονότυ τῶν ὀλίγον ἐμπροσθεν. 

εἰρημένων τῶν στερεών. ἐφ᾽ ὧν παλιν ἀποτιυ- (295) Φε- 

µένης. τῆς φύσεως εἴς τινα μόρια τὸ περιττὸν, ὀδυνᾶται μὲν. 

᾿ἐκεῖνα,. τὸ ὃ᾽ ἔμβρυον αἀβλαβὲς διαμένει... ὀπεηθήσεται δὲ 

ἐνθώδε διὰ τίνα αἰτίαν οὐδέποτε τῷ τῆς μήτρας σώματο. 

τὸ περιττὸν ἡ φύσις ἐναποτίθεται καὶ ποιήσει φλεγμονὴν τῇ 

διὼ τ φλεγμηνάσης τῆς. μήτρας φθαρήσεται τὸ ἔμβρυον" 

ας, ευαΓεγίπὲ,. Ὁ ΠΠ Ύετο ἄπο ἵπ ε]αδπιοςί. ]οᾳαιΙοπίβρδ 
Πρα][οεί ρατβοι]α οοπίτα» ΠΠΙΠΙ απο απίςα. ἀῑοίαε οοή- 

Ἱαπσίίας αΠεοίιοπῖ, αἰΓετΗπ οποά αἰία; ἀῑοίῖοπς. 6 οοπ[τᾶ-- 

τιο, ε[ῄετνα,. Υεγίας τωϊμί εἰ Πιρροοτα[ῖ [επίεηίῖαο οοἩ- 

5γηεΠ {115 ο ο Πρηα[οαίαπα ε[]ε νΙἀεία», πΙ φιοά {οίο 

ἀἰοϊίαν αρμογΙ[αιος {Πί ε]αδιοςί : οχίοηιαἰαθ. ΠΙΔΠΙΙΗαΕ {6θ- 

{παπα ΟΠΙΠΙΠΟ Ρργαεσεάιμηῖ  οοιταρίϊοηεΠα, Ὠθο ΠπΙΠ Ρρτῖα8 

εχίειιιαἰῖ πιαπιπιῖς, ἱ οοιγαπρὶ ρο[απί; ἆμχαο Υετο 

ΙΩΠΊΠΙ4Θ σοΓΙρίΙοΠ6ΠΙ α ιά ειπα {είαθ ποτ ροτίεπάυπί, Γεά 

Ράτζα, επμπχεταἰαγαπι. ἀο]οτ αἰφιιῖδ. εαταπα ἀπχεπι ΟΟ0Π-- 

Γερι άν, αἱ ᾳμεπιθάπιοάα ΠΙάΠΙΠΙαςΘ βγαςἱ]]οχες [αηρι]η]θ 

Ρεπιγίαπι Ἰπάϊσαηί, Πα ἀμτας οορίαπι ἀθπιοπ[βγεπί, αἲ 1116 

ἀἰ[εχοπίθ «ιά ῥραι]ο απο [ο]άας αρρει]ανῖί;, α αυἴρις 

ΤΗ ΓΗΠά, παΐυτα αἆ φπαδάαπα ρατίες εχογειπεπίαπῃ ἀεροπεπίε, 

Ἰαε απἰάεπι ἀοΐογε γεχαΏίαχ, Γ[εά {Γείας Ι]αε[ας ρεγαπεί, 

ΔΙ Ἰ]ο ορογίείΗχ αἀαε[ίο, «απ οϐ οαμ[απι {πι πἰοτὶ 6ΟΓ-- 

Ρις τεάμηζαπίοπι πιαἰετίαπι ἨΠππαιιασα παίιχγα. ἀεροπιί εξ 

Ἱηβαπιπιαἰίοηςπα ε[]οίί, γεὶ οι Ἱπβῃαπιπιαίο πίετο {είμβ 
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ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ πποκράτους ἕτερόν ἐστιν; οὐ γὰρ ὅτι 
μηδέποτε τοῖς σκληροῖς τιτθοῖς ἔπεται φθορῷὼ τῶν ἐμβρύων 

εἰρηκέναι νοµιστέον αὐτὸν, αλλ ὅτυ μὴ διὰ παντὸς ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν ἐσχνῶν, αλλ ἐὰν εἰς ἕτερον µόριον απωθῆται τὺ 

περιττὸν ἡ φίσις, ὃ διὰ τῆς ὀδύνης γνωριοῦμεν, οικ ἔστυ 

σθορὰ, γενήσεται πάλιν ὃ σύμπας λόγος, ἑὼν ὀὕτως ἁἀκού- 
σωμέν, τοιοῦτος τῶν φθείρξειν μελλουσῶν ἰἐσχνοὶ μὲν ἀεὶ 

προηγοῦνταυ οἱ τιτθοὶ, σκληροὶ δὲ καὶ πλήρεις οὐκ αεί. 
τοὐπίπαν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούιων εἰς ἕτρόν τι µόριον ἡ φύ- 
σις ἐναποτίθεται τὸ περιττόν. εἴ γὲ μὴν ἐπὶ τὰς μήτρας 
αὐτὸ διώσαιτο γενήσονταυ καὶ τὀτὲ πάντως ἐσχνοί. κατὰ 
γὰρ τὴν Ιπποκράτους γνώμην, ὡς ἔοικεν, εἰ καὶ δι ἕτερόν 
τι καὶ μὴ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς ὁ ἐκτρωσμὸς γένοιτο, 
προη}ήσεταυ πάντως 3 ἰσχνότης τών τιτθών ὃν ὃν εἶπον 

αἰτίαν, ὥστε κἂν ὃν ὑγρότητα τῶν κοτυληδόνων ἀπορῥυή- 

σέταυ τὸ κύημα καὶ τόὀτε διωθουµένης αὐτὸ τῆς φύσεως 

εἰς ἔκκρισιν ἡ ῥοπὴ τοῦ αἵματος ἐπὶ τὰς μήτρας ἔσται καὶ 

ΏΟη οογγηπηρείιςὁ ΑΗ ἀῑνετίι πε αιιοά αὓ Ηιρροοταῖο 

Ρτοπιποϊαίαν ὁ ΊἈοπ επΊπι 4ο ) ΠΙΠΩΠᾶΙΗ ΠΠΕΠηΠΊας ἆητας 

{είπήπι οογτηρ!ίῖο Γεηπαίας αἳ Πρίο ἀῑοίαπι {Πε οχκΙ[- 

πιαπά μπι ε{ῖ, [εά ᾳποά ἨοΟη Ρεγρείπο, «απεπιαάπποάππα 1Η 

εχἰεπιαῖς. Ύεγυπι ΠΠ αἰίεγαπι 1π Ίουμπι ᾳμιοά τεάιπάαῖ 

παίιιΓα Ρτορε]]αίΐ, αιιοά ἀο]ογε εοσΠο/[οΙπι15, {είας ποπ 6Γ1Ε 

οογγαρίο. Ἠαγ[απι Π Πα αοοἰρίαπηας, ἰοΐία ε)αςπιοᾶί οετῖῖ 

οτα!ῖο:. ταν]άῖς {είαπι οοτγαρίΠα ΓΕΠΙΡΕΓ ΠΙΑΠΙΠΙΑΤΗΠΙ εκ- 

Ίεπααίῖο ῬγαεσεάΙέ, ἆπγ][]ε νετο 4ο Ρ]επ]ίπάο ποπ [6πι- 

Ῥετ. ΊΤπ 5 ΠΠ ΟΠΙΠΙΠΟ απο τεάαηᾶαί Γαρεγνασαπθιηι 

1π αἰίαπι απαπάαπα Ρρατίεπι Ρρτοίτας. Οιποά ΠΠ 1π μίετο 

ρίαπι τεάμπάαπίΙαπα ρτορι]ετῖέ, εἰἴῖαπα {ππι σγαοῖ]ες ΟΠΙΠΙΠΟ 

ΠΙΑΊΊΠΙ806 Ποηί, ἨΝαπ [εοππάμπι Η]ρροοταίϊ, αἱ αβρρατεῖ, 

{επίεπίῖαπα, εἰῖαπι ΠΠ Ῥτορίετ αἰπά απἹάᾳπαπα εἰ ποπ οὗ 

αἸπιεπίΙ ορε[ιαίεπι αροτίαδ Πα, πιαπηππαγαπα ῥταεσγε[ανγα 

οι οπΙπῖπο ρταοϊ]ῖα ο εχκρ]]οαίαπι ἃ ΠοΡΙ5 οαι1[αΠ.. 

Όιαχε { νε] Ρτορίετ οοἱγ]εάσοπιπι Παπ] Παίεπι οοποθρίτι5 

Ρτο]αραίασ, εἰῖαπι μπα 1ρ[απι παίυτα αἆ εχἰίαπα οοπίτιι- 

ΟΔΙΕΝΗ5 ΤΟ]. ΧΝΙΙ, ΡΑΕ8 ΙΙ. Π 11 
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κατὰ τοῦτο καὶ οἳ τιτθοὶ τῆς ἔμπροσθεν καταστάσέως ἰσχνό- 

τερου γἐνήσονταυ. 

νδ.. 

[098] Ὁκύσησι τὸ στόµα τῶν ὑστερέων σκληρὀν ἐστι, 
ταύτησιν ἀνάγκη τὸ στόμα τῶν ὑστερέων συμμύειν. 

Ἐίρηταυ μὲν καὶ πρὀσθεν ὡς τὸ συμμύειν τὸ στόμα 
τῶν ὑσιερέων κοινόν ἐσει σημεῖον ὄγκου τέ τινος ἐν αὐ- 
τῷ παρὰ φύσιν καὶ κυήσεως τῇ γυναικὶ καὶ ὡς χρὴ διακρί- 
νειν αὐτὸ τῇ σκληρύτητι. ταῖς μὲν γὰρ κυούσαις ἁπαλόν 

ἐστι καὶ κατὰ φύσιν, αἷς ὃ᾽ ὄγκος παρὰ φύσιν ἢ φλεγμο-- 

φώδης ἢ σκιβῥώδης Ίίνεται σκληρόν. ἄμεινον οὖν ἦν τὸν 

ἀφορισμὸν τοῦτον ἐφεξῆς ἐκείνῳ γεγράφθαι καθ ὃν ἔλεγεν, 
ὕσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τουιέων τὸ σιόµα συμμύει τῶν 
ὑστερέων. 

ἁοπίο εἴ ῥρτορε]]επίε Πεί Γαπσιϊηϊς αἆ ΠἴΘΓΙΠΙ πιοί5, ϱο-- 

ᾳμε πποἆο ΡΓβςΙ]ΙΟΓ66 41.11 εταηί αηϊθᾶ ΠΙαΠΙΠΙΔΘ εναἀεηί, 

Ι1Υ. 

Ομῖζις ος μεετὶ ἄμγμτα ε[, ᾖἸὶ ος μεγὶ εοηππῖψεγε πε- 

οε[]ε «[ῖ. 

Ῥυρεγίας εἰίαπι ἀῑοίαπι ε[ί ῬΡγαες]α[οποπι οτἱ πετ 

ΟΟΙΩΠΙΙΠ6 Πρη πι ε[[ε {πι ἑαπιοτῖς οιι]αδάααι 1Π 1ρίο οοή- 

χα παϊυταπι οοπ[]οπ(ῖς, {μπα οοποερίϊομῖς 1π πππ]Ίετε -- 

41ο οκ ἀπατ]ῖε οἱ πιο]]]ο ἀἰβιησιιοιάαπι ε[α, Ονανιάῖθ 

ηαπιηαθ ππο]]]ου]απι εἰ [εοπηόαπι παίαγαπι εβ; ἁαγαπα αα- 

ἴει ε[ὶ ααἴρις μἱετὶ ΓΠΠΙΟΣ ρταείος πααγαπα απιῖ οσα Ἱπ- 

Παπιπια[ῖοπε απἲ ΓοΙγτΠο ἆπτας αἀε[, Ῥναεβϊίεγαί Πίααε 

Ἰαπο αρΠογΙ[Ώαπὰ Ρο 6 [ογίρογα, 1 Ύἱπο ἀἰσοεραίατ, 

ᾳάα Πίεγο σετιΠ!ῖ, 18 ο υἱεγῖ οοπΠηΙγεί, 
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γὲ. 

Γ ε 28 ' ” ’ 

“Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται καὶ 
” (ώ 3 3, / -” 

ἰσχυρώς ἐσχναίνονται ἅἄτερ προφάσιος φανερῆς, τἰκτουσι 
” 1 ͵ Ἀ / 

χαλεπώς καὶ ἐπικινδύνως ἢ ἐκτιτρωσκουσαι κιγδυνεύονσιν. 

- το 3 [ή 3 

Συμβαίνει τισὶ τῶν τικτουσῶν, ἓφ αἷς πρότερον ἠ8ροί- 

σθησαν καποχυµίαι πρὶν νοσεῖν, ἐνίοτε μὲν ἁλίσκεσθαι σφο- 
” τν 3 Π Γη η 

ὁροῖς πυρετοῖς ὡς ἐπτικρώσκειν ἐξ ανάγκης, ἐνίοτε δὲ μὲ- 
8 μμ Ε.) 3 , υ ” ς 

τρίοις μὲν, αλλ ου καθαιρουµένοις ακριβώς, ὑπολείπουσι 
” [ » 3 - 

δέ τι λείψανον ἐν τῷ σώματι τῆς κπακοχυµίας, ἐφ ᾗ συνέ- 
ι. ε Δ ’ ” -” ν ’ 

στησαν ὡς ἂν μὴ δυναµένων τῶν ἰατρῶν διὰ τὸ κύειν τὴν 
- , ΄ 3 -” 

γυναῖκα μήτε βοήθημα προσάγειν ἰσχυρὸν µήτ ἀκριβῶς 
- ” 3 3 3 - 5 Ν 

διαιτᾶσθαι. διὰ τοῦε οὖν αυὐταῖς ὅ τὲ πιρετὸς ὑποτρο- 
.. - Ἆ γ ον ’ -” / ΄ 

πιάξει συνεχῶς καὶ δυσφὀρως τῷ πλείστῳ τοῦ χρόνου σύν- 
” ΄ -” 4 4 3 3 ’ Δ , 

ἐστι. εἰκότως τοιγαροῦν ποτὲ μὲν οὐκ ἀντέχει τὸ ἔμβρυον, 
» 3 ’ λ 

αλλ αἀποφθείρεται δια τὲ τοὺς πυρετοὺς καὶ τὴν Κακοχυ- 
’  πρηι η 3 ”ν ᾿ 3, -” 3 ’ 

μίαν. [2329] ἐνίοτε δὲ αργεῖ μὲν ἄχρι τῆς ἀκοκυήσεως., 

ΙΥ. 

Θιαε µίεγο 6Βετεπτες [εδτίδις οογτὶρϊιπεμγ αμῖ υε]ευπεπίεγ 

εἶεγα ππαπίΓε[ῖαπι σαµ[απι επἰεπµαίµγ, Ἆαε αι[[ιοίίε ας 

Ρεγίεμἰο[ε Ῥατίμπε αμὲ αδογείοπε ρεγίεἰέαπειμγ. 

Αεοϊάτί απἰραςάαπα ρταν]άῖς, ἴπ ᾳπ1βαθ ΡγΙμδᾳ απ ΟΟἨ-- 

οερετ]Πί νΠΙΙο Ἠάπιογες αοθετναίϊ [απέ, ποπΠήπ παπα {ε- 

Ῥνίριας Ἱα νεμεπιεπίῖριας οογτῖρϊ, τί πεοε[ῄαγίο αΡοτίίαη, 

ΏΟΠΠΏΠΠΩΠΑΠΙ Ύετο πιοζετα[Ιοτίρας ἀεἰ]ηεαπίατ ααάεπι, [εά 

Ἠ]6 ποη αοοπγαίε ρεγριτραίῖ αιϊάἆαπι 1π ϱΟΤΡΟΓΕ γε]1ᾳα[α-- 

ταπι Πηπποτῖς ΥΙΠοΠ [αρετε[, απάε Τενετ[αε [εῦτετ αἆ- 

Πγιυπίατ, ααοά πιεᾷῖοί ρτανιάαρ ππα]ετί αμοάάαπι νο]ιε- 

ΠΠΕΠΦ ῥρταε[άταπη αἀμίρετε αι εχουι]Πίαπι νἱοίας τα[ἴοπεπι 

Ιπιρετατε πεφιεαπῖ, Ὁπαπιοῦγεπι 1ρ[5 {εργῖ Γηρ]πάα τε- 

τετηίασ εἰ πιαχῖπα Τεπιροτῖς ρατίε ]αοίαοπεπα Ππου[]αί, 

Οαρτορίες ππετίο {είμς Ιπίιετάαπα ποια οΡΗ/{Ηί, {[εά οί 

Ῥτορίεγ {ερτες εἰ Ἠιπιοσῖς νΙῖαπαι οογταπιρῖίασς Ιπίεγάιπα 

νετο πίᾳμε αἆ ραγοπῖς ἴεπιριθ ρετάυταί. Ὑεταπα (11η 

Ημ] ϱ 



869 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εὰ, Οµαχῖ, ΤΧ.. [200.] Εὰ. Βαῇ. Υ. (205.) 
ἀλλ αὐτό τε νοσῶδες ὃν ὡς ἂν ἓν πολλῷ χθόνῳ τεταλαιπω- 
ρηµένον, ἀσθενῆ τε καὶ τὴν πυήσασαν ἔχον οὐκ ἀκινδύνως 
τίκτεται. πρὸς γάρ τοι τὴν εὐτοκίαν ἰσχυρῶν αμφοτέρων 
δεῖταυ τῶν σωμάτων, τοῦ τὲ τῆς κυούσης αὐτῆς καὶ τοῦ 

παιδίου. 

νστ.. 
ς , ᾿Ἐπὶ ῥόῳ )υναικείῳ σπασμὸς καὶ λειποθυμίη ἢν ἐπιγένη- 

ται, κακόν. 

Οὖκ εὐθέως δηλονότυ γεγονότος τοῦ ῥοῦ γίνεται ταῦτα, 
΄ 3 η ω ”, ] εν Ν 3 ες { 

καθαπερ ουδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὅσα κατα τον ἕξης λογον 
3 ς 3 .” -” Ἀ ἐπιγίνεταί τισιν ἑτέροις, αλλ ἤτοι σφοδροῖς /ινοµένοιο ἢ 

Σχ Ν ε , 3 , 
χρονίζουσιν. { μὲν οὖν λειποθυμία κοινὸν ἅπασης αμέτρου 

Π ε 5 Ν 
κενωώσεως ἐστυ σύμπτωμα. ὁ δὲ σπασμὸος εἰ κἀὶ μὴ κοι- 

Δ 3 / ω , ον, η ” ϱ 3 
φὀν, αλλα }γὲ ταῖς πλείσταις ἐπόομενον καὶ μᾶλλον ὅταν ᾖ 

Δ ’ -” 

τὸ πεπονθὸς µόριον. νευρῶδες. 

αρ[ο να]εἰπάπατίας εχ]βαῖί, τί απ Ίοησο Τεπιρογο πιῖ[εγθ 

ΙαβογανογΙξ αἳ πιαίγοπι Ιπιροοί]]απι [οταίατ, ποια [πε Ρρε- 

τ]ου]ο ΡρανΙίαγ. Δά ρατίαδ παπι {αοϊ]ίαίεπι τοβι[ῖς 

πχίδᾳαθ οογροσίριθ, {μπι άρμα ῥτγανιάαο ἴπι Ἱπ[απίῇ6, 

ορας5 εῇ, 

ΗΝΙ. 

Ίπ [μογε παι]εθγὶ [ εοπυμίίο αμὲ απιπαὶ ἆε[εεεῖο /μγετ- 

υεπίαξ, πια[ιὴ. 

ἣΝοι ᾳΜαἴά ΡΣΙΠΙΠΠΑ οτίο Ππογθ Ίαεο αοοϊάαπε, ᾳµοπι- 
αἀπιοάμπα πεο αλαά ααἰάᾳααπι ϱοταπι α1πάε {Γ6ᾳαεηῖ ο{ᾱ- 

11οπο αιἱραδάαπα αἱ] [αρεγνεηπίαηί, [εά Ύπάπα νε] νεµε- 

πηεπίῖα {αετιπῖ νεὶ ἆαῑα ἀωτανεγιπί, Ἱαειροί]μγιπῖα οαῖάεπι 

οπιπῖς Ππιπιοάσεγαίαο γναοιαΙομῖ6 ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΘ [γπιρίοπια ε[; 

οοΠΥιΙ]{Πο Υ6το οἰῖαπι {Π ΠΟΠ ΟΟΠΙΠΙΙΠ6 ποια Πί ΟΠΙΠΙΠΙ 

παοιαἰΙοπαπα [Ὑπιρίοπαα, ῬΡ]ατίπιαν ἵαπιειη [εαυίας πια]{ο- 

416 πααρῖ { ρατ8 α[εοία πεχνοία ΠΕ, 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΊ4. ἍΑπ8 

Εά. Όμαεῖι, ΙΧ. [209. 950.1 ἳ Εὰ. Βα[. Υ. (905.) 
γδ. . 

Καταμηνίων γινοµένων πλειόνων νοῦσοι ξυμβαίνουσυ καὶ μὴ 

γιγνοµένων ἀπὺ τῆς ὑστέρης Συμβαίνουσυ νοῦσοι. 

᾽Ἠνίοις τῶν ἰατρὼν ἔδοξεν ἐπὶ πλήθευ μὲν γίνεσθαυ 

πολλὰ νοσήματα, ὃ ἔνδειαν δὲ μηδὲν, αλλ ὁ Γπποκράτης 

2γεῖται ἐνίοτε καὶ δι ἔνδειαν νοσεῖν οὐ γυναῖκας µόνον, 
3 .) Π 8 ” ., 3 ο 3 ., μ 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄνδρας. εἴ γε ἐν ταῖς ἐνδείαις ἔπέταυ ποτὲ 
4 Π ν ο , η . » , 9 

μὲν ψυχρότης, ποτὲ ξηρὀτης, ποτὲ δὲ ἄμφω. δέδεικταυ ὃ 

ὅτι ὅσαι τῶν δυσκρασιών τηλικαῦταυ τὸ μέγεθός εἰσιν ὡς 
ἐνέργειαν ἤδη βλάπτειν ἐκ τούτου τῶν νοσημάτων ὑπάρ- 
χουσι γένους. ἀλλὰ κατὰ τοῦτο μὲν οὔτε ψεῦδος πρὸς {π- 
ποκράτους οὔτ ἀσαφὲς εἴρηται. καθὸ ὃ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν 
πλειόνων καταμηνίων εἶπεν ἁπλῶς γίνεσθαι νόσους, μὴ 

προσθεὶς τὸ ἀπὸ τῆς ὑστέρας. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ γινομένων 
καὶ τοῦτο προσέθηκεν, ἄξιον ἐπισκέ- [3801] ψασθαι πὀτὲ- 
ϱον ἀμφοτέροις τοῖς προειρημένοις ἐπενήνεκταυ κποινὴ τὸ 

3 . ΄ η ” Ἆ 

ἀπὸ τῆς ὑστέρας µόνον ἴδιόν ἐστι τῶν μὴ γινομένων. 

ΙΝΠΗΠ. 
Πει[έγϊς εορἰο[ιοτίδµς ργο[ιεπεῖδις ππογδὶ οδοτἰμπειτ, αἲ 

ποπ ρτοάεμπιῖδµς αεεϊἀιωὲ αὖ 1µίεΤΟ ΠΙΟΥΡΙ. 

«Νοππ]]19 πιεάϊῖοογαπα υΙ[απα εΠ πιπ]ίο εκ Ρ]επϊ(αάϊπα 

ΠΠΟΥΡΟΦ οδοτϊτΙ, οκ Ρεπιτγία πετο ππ]]απ, ΎὙεγαπι ΗΙρρο- 

οταίο» ΠοΏ Πππ]Ίεγες ἀππιίαχαϊ εἰἶαπι Ῥγορίες ΡεπΙγΙαΠα, 

{εἆ νίτο 4ποφπε αεστοίατε Ιπίεγάιπι ατβ]ἰταίαν. ΡεπγΙαΠι 

Παπ]άεπι ποάο [Ποοῖίας Γεηαίας, πιοάο {πὶσιάῑίαδ, πποάο 

πίταεφἁθ, Αίἱ απαεοπ(ιε Ιπεπιρετίες ἰαπίαο Γαπἳ πιαρη]-- 

ἰπάϊπῖς, τί αοἴϊοπεπι Ίαπι Ιαεάαπί, εα5 Ἠα]α5 Ρεηετῖς ΠΙΟΓ- 

Ῥογαπα ο[ε ἀεπποπ[ίγανίπηας, Ὑεταπα Μαοίεπας πθαο {α]- 

{απα πε(αθ οΡ[ουταπα αὐἹάαπαπι αῦ Ἡιρροοχαῖο ΡγοπαΠ- 

οἰαίμπι ε[ίι, Ομαίεπας απἴεπι Ρ]ηγίρας πιεηβγα]ς Ππωρ]ΙοΙ{ες 

ΙΠΟΤΡΏοΟ9 βΠετῖ ἀῑκιί, αἳἈ πἴετο ποπ αά]άΙ. Αί ηοΠπ ΡΓο- 

ἀειπ δις απἲ Ῥαποιοτίρις 1βιαά αἀ]εοῖῖ, Ῥετασιίίοπο ἁἷ- 

δα απαι εί, Ἅτπαἴταπι αᾱ Πίγοδᾳπο οοπιπιεπιοταίο5 α[εοίας 

οοπιπιυη]ίες αἲ πίεγο τοίπ]ετ]{ απ ἀε[οιοεηίαπα πιεη/[ΙΓΙο-- 



854. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΊ{ΟΙ 

Εὰ. Οµανι, ΙΧ. [250.1] Ἐά. Βαῇ[, Υ. (905.) 
αδύνατον δὲ τοῦτο βκριβῶς Μεεδιασμψαθώε χωρὶρ τοῦ 
2νῶναι τὰς αἰτίας ἁπάσας, ἐφ αἷς πλείω τοῦ προσήκοντοῦ 
Ἡ ἐλάττω γίνεται παταμήνια, : δυνατὸν οὖν ἐστι καὶ ἆνα- 
σεομωθέντων ἐπὶ πλέον τὸν εἰς τὴν µήτραν καθηκόντων 
αγγξίων καὶ λεπτοτέρου τοῦ αἵματος ἢ Ὀερμοτέρου γενομέ- 
νου καὶ τοῦ σώματος ὕλου διὼ καχεξίαν τινὼ βαρυνομένου 
τῷ αἵματι, κἂν μηθέπω τὴν κατὰ φύσιν ὑπερβαίνη συµµε- 
τρία, ὠθοῦντος. αὐτὸ πρὸς τὰς ἐν τῇ μήτρα φλέβας, ὥσπερ 

ἐν ταῖς ῥευματικαῖς διαθέσεσιν ἄλλοτ εἰς ἄλλο ἑλάρον ἄμὲ- 
τρον  κένωσιν γενέσθαι καταμηνίων. ἐλάιτω ὃ᾽ αὖ κατα- 
μήνα δυνατόν ἐστι γενέσθαι διά τὰ μύσιν ἡἢ ἔμφραξιν 
τῶν τὴν ἔμμηνον κάθαρσιν ἐπὶ τὴν µήτραν φερουσῶν φλε- 

βών, διὰ πάχος αἵματος ἢ διὼ ψυχρότητα καὶ ῥωώμην αὐ-- 
τῶν τῶν καιὼ τὴν μήτραν «ἀγγείων, ὧς μὴ παραδέχεσθαυ 

τὸ ἐπιρῥέον. ὅ το δ᾽ ἂν ᾖ τούτων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν τῷ 

χθόνῳ καὶ τὴν µήτραν αὐτὴν πάσχειν τι πάθος τοι φλὲ-- 
γμονώδερ τἢ ἐρυαιπελατῶδες ἢ σκιβῥώδες: ἢ καρκινῶδες, ᾧ 

πόλιν συμπάσχειν ὅλον τὸ σώμα. κατὼ μέντοι τὼς ἀμέτρους. 

τασι Πἱ ρτορτῖαπι. Ἠοο απίεπι οετίο Ρεινε[ιίσατε ΠΟΠ Ροί- 

Γαπχ15, ΙΠ. οαπ[α5 οΙΩΠες, απἱρις απί Ῥίατα απαπι ραι εἴ 

απί Ῥραποίοτα Πμιαπί ππεπ[ίτια πογετίπχ5. Ῥοβαπί ἰσίπιτ 

Ιπηπιοεταίαα Παγϊ ΠΙΘΠ[ΙΓΙΟΥΗΠΙ νασμαίῖοηες, ἴππι ο[οιι]18 

να[ογαπα αἆ ΠΙεΓΗΠῃ, ρογπεπίῖαπι παω ραϊεπήρας, ἵαπι 

{αμίογε απί σα[άϊοχε {απριῖηα, ἴαπι {οΐο οοΓροτε Ρτορίες 

α[ἴααῦα. οπομεχίαπα [αηριῖηςο ρταναῖο, εἰ ποπάπηι 16 ηᾶ- 

{αχαλεσὰ [Υππππείτῖαπι Γαρεναί, 1ρ[άπιπο Ῥτορίεγεα 1π πἰογὶ 

νεπας ρτοϊτιἀεπία, Π{ αιιοᾷ τ]λειπια 1ος α[εοιῖρις αἰῖας ἵπ 

βίαια αλαπι(αα ρατίεπα [οἱοί πα]{ίογο, Εαάσθιι γατ[απα Ππειι-- 

Βτια ραιοίοτα Παπῖ ναι Ρρτορίος νοηαταπα 1 ΠΙΕΓΙΠΙ Ἠιθ- 

Βγααπι ρυχραἴοπθμι 4ε[εγεπίία πι οομηϊναπίῖαπα ααἲ οΡ/ίγα-- 

οίοπαπι ααὶ [αησιϊηῖς ογα[ῖθπι γεἰ [οδαίεπα νε] 1ρ[ο-- 
γαη πἰογὶ να[ογάπι τοις α[ασπίοπι [αΠβιϊπε ποη α- 

πηϊ{οπίαπη, . Οαϊάφιῖά απίεαι {ποτε ἰεπιροτίδ ρτορτε[α 

δρα ἔρ[απι ααιοια αβοοίαπι ραἰί νε ΡΙ]οσπιοποά θα 

νε]. ετγΠρεἰαίοάεπι νε] [οἰγελοάεπι νε] οαγοϊποάςπι, «4ο 

Ρον οοΗΓΘΠΓΙΠΙ {οίαπι οοΥρΙς α[οί ποοε[[ο «β. Ιπιπιοάο- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΤΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΙ. ϱβ55 
Έά. Οἶνατι, ΙΧ. [290.] Ἐὰ. Ῥαε, Ύ. (205. 996.) 
πενώσεις οὐδὲν τοιοῦτον πάθηµα γίνεται ταῖς ὑστέραις, ᾧ 

συν)οσήσει τὸ σύμπαν σώμα λύγῳ συµπαθείαςο, ὡστε πι- 
ὤανωτερον ἐπὶ τῶν ἰσχομένων καταμηνίων εἰρῆσθαυ μόνον 

ἀπὸ τῆς ὑστέρας τὰς νόσους ουμβαίνειγ. 

νη. 

᾿Επὶ ἀρχῷ φλεγμαίνονιι καὶ ἐπὶ ὑστέρῃ Φφλεγμαινούσῃ 
} ο 

στραγγουρίη ἐπιγίγνεταν.. ἐπὶ δὲ ἥπατε φλεγµαίνοντι λὺγξ 

ἐπιγίγνεται, 
' 

(596) "Ὅταν τις ὀλίγον ἀποκρίνη οὖρον συνεχώς, 

στραγγουρία τὸ πάθος καλεῖται καὶ γίνεται ποτὲ μὲν ἐπ᾽ 
ἀθῥωστίᾳ τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως ἐν τῇ κύστει, ποτὲ ὃ᾽ 

ἐπὶ δριμύτητι τῶν οὔρων. ᾖἡἢ μὲν οὖν ἀθῥωστία διά τε δυδ- 
κρασίαν γίνεται καὶ τινα τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, ᾖὮἨ ὃρι- 

μύτης δὲ ἤτου διὼ πάθος γεφρών τἢ τὸ τοιοῦτον ἥκειν εἰς 

τα] Ὑετο ΠΙΕΠΠΗΠΙ ναςιμαοπῖῬας πι] {αι πίετο οοΠ-- 

οἴ]ίαῖαχ α[εοίμς, «1ο [Ὑπιραί]]αε ταἰῖοπα πα οποφιθ ἴο- 

ἴωπι οοτρυ5 αερτοἰεῖ. Όπατε γετ]βπι ας Πί 4ο [ο]α ππει-- 

ΒΤΙΙΟΥΙΙΩ τεἰεπί]οπε Ἡρροοταίεπι ἴ]]ιά εκία]{ε, αἲ μίετο 

ΙΠΟΥΡΟΦ αοοϊάετθ. 
/ 

ΤΥΙΠΠ. 

Εεειο ἱπίε[ίιο ἴπ[]ατππιαϊο εἰ ιίεγο ἵπ[]αππππαίο εἳ γεπίδις 

Ριγμ[επεῖς Πἐγαπβμτία [μουεάιὲ. «εεοτὶ φετο ἴπ]απιπιαίο 

[μρεγυεπῖι πρι». 

. 

Οσα ααῖδ Πίπας ρεγραµοµπαι οοπΙπεπίος εχοθιπῖ!, 

6 αΠεοίις Πγαησυτ]α απῖ υτίηαε ΓΗ]]1οϊάίμπα νοσαίατ: ααοά 

Γυπιρίοπια αοσ]ἀΤί Ππίεγά μπα απ]άεπι οἨ {αου]ίαἰϊς τεεηἰτ]-- 

οἷς ἱπιροσ]]Ηίαίεπι, Ιπίετάαπι Υετο Ῥτορίει 1{ρβας πγίπαθ 

αοπἠπιοπῖαπι. Ἰπρεοϊ]]ία5 αμάεπ ΠΙ {μπι Ππιεπρετίς {πα 

{ππποτο αποάαΙη Ῥταείες πΠαίμχαιη, Αογηοπῖα νΕΓΟ αοοϊῖαἀἰί 

νε] ρτορίες τεππι ἁΠεοίίοπεπι νεὶ αῖα ἴα]ο 1Π 1ρίος εκ 



βσθ ΙΠΠΟΚΡΗΤΟ3Σ ΑΦΟΡΙΣΠΙΟΙ 
Εὰ. Οπατι, ΙΧ. [25θ. 981] Εὰ. Βα[,. . (296.) 
αὐτοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν τὸ διηθούμενον ὀθῥώδες περίττωμα" 
δεόντως οὖν ὁ “Ιπποκράτης ἐπιγίνεσθαί φησιν στραγγουρίαν 
ἀρχῷ καὶ ὑστέρᾳ φλεγμαινούση καὶ νεφροῖς ἐμπύοις, ἐπὶ 

μὲν ἀρχῷ καὶ µήτρᾳ κατὰ συμπώθειαν πασχούσης τῆς κύ- 
στέως, ἐπὶ δὲ νεφροῖς ἐμπύοις ἐκκρινομένου τοῦ πύου διὰ 
τῆς κὐστεως. τοῦτο μὲν οὖν τῇ δριμύτιητι δάκνον τὴν κύ- 

στιν ἐρεθίδει πρὸς τὴν ἀπόκρισιν, ἐπὶ δὲ τῇ κατ αρχὸν 

ἢ µήτραν φλεγμονῇ τῷ τῆς γειτνιάσεως λόγῳ πάσχειν ἄναγ- 

καϊόν ἐστυ τὴν κύὐστιν καὶ [351] τῆς δυσκρασίας τε καὶ 
τῆς φλεγμονῆς µεταλαμβάνουσαν, ἔτι τὲ Ὀλιβομένην ἂν καὶ 

στενωχορουµένην ὑπὸ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἐν αυτοῖς. εἴ- 

ϱηται δέ µου καὶ πρόὀσθέν ὡς οὐχ ἁπλώς ἕτερον ἑτέρῳ πα- 
Όος ἐπιγίνεσθαι πέφυκεν, ἀλλὰ τοῖς ἀξιολόγοις κατὰ µέγε- 

Όος. οὕτως οὖν καὶ τῷ ἥπατι φλεγμαινοντι λὺγξ ἐπιγίνε- 

ται, διὰ τὴν τῶν νεύρων κοινωνίαν, οὐ διὰ παντὸς, ἀλλ’ 
ὅταν εἰς μεγίστην ἀποκατασταθῇ φλεγµονήν. 

νοηῖ Ῥεγοο]αίαπι [ετοβαπι εχογεπιεμίαπα ΤῬτο]ερίαίαγε 

Ριαεο]ατε Ιίαηαε Ηϊρροογαίες Πταησατίαπι αἲἲ τοοίο Ἱπίεβίπο 

εἰ πίεγο ΠπῃΠαπιπ]β!Ιοπθ α[Πεοίῖ5 εί ρυητι[εΠῖς τεµῖρας αςοῖ-- 

4ετα, Ιπ τοσο ααἰάεπα Ππίεβίπο «εἰ πίετο ρε οοπΓεη/{απι 

Ῥαϊϊεπίε νε[σα ἵπ τεη]ραθ απίεπι ραγυ]επίῖ5 Ῥιγο Ῥες Υε- 

Ποαπι εχογείο,. Ἠοο Ισίίατγ Για αονϊπιοπῖα πιοχάεπς νο[ῖσαπι 

αἆ οχογοίϊοπαπι []πια]αί,. Ῥοττο ἴπ πετ εἰ του ἸπίεβΙπὰ 

πα πηπαίίοης νὶο]ηίαο Ταΐίοπο γεβοασπι αΠιοῖ πεοε[ε εῇΠ, 

πῖ 48ο εί ΙΠίειωρεγ]εῖ εἰ «ΠπΠαπιπιαἰΙομῖ5 ΠΕ ρατίῖσορς, 

νεχείατε Ῥγαείεγοα αἱ ργεπιαίατ α (ππιογίριις Ρταείε 18- 

{παπα ας ρατίος οΡ[άεπ/1Ρᾳθ. ἆαπι νετο [αρτα ἀῑκίπιμδ 

ποἩ βπαρμοῖίεν α[Ποοιίοποια αἰίεγταπι αἰἱοτὶ Γαρεγνεπ]γο {[0-- 

Ίογα, Γεὰ πβί Ἱα[απα Ρτϊπηϊβοπίαπα ΠΠαΡΠΙΙΠΟΙΠΕΠΙ αο]Παγ1ξ, 

ὦἷο Ιἴα(ια εἰ Ίεσοοτο Ιπ[απιπιαίΙοποπι ρα[]επίο Πησα]ία8 

{μοσεθῖί Ῥτορίεν ΠΘενοτΙη οοπηπιαη]ίαίοπη, Ἠος ϱπἶάθπα 

Γοππρες, [εἆ αβί 1 ππακίπιαπι Ίορας 1ΠΠαΠΙΠΙΑΙΙΟΠΘΙΑ ῥρεί- 

νοπογ1{, 



ΛἎάΙ Γ4/ΙΗΝΟΣ ΕΙΣ αγΤτόοςΣ5 2ΠΟΠΜΝΗΠΜΑάΤΗ. 6857 

Εὰ. Οἶνασι, ΕΚ. [291.] Εὰ. Βα[, Ὑ. (9903) 
νὺ. 

Γυνὴ ἦν μὴ λαμβάνει ἐν γαστρὶ, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψε- 

ται, περικαλύψας ἱματίοισι Ὀυμία καάτωθεν. κῆν μὲν 
πορεὐεσθαέ σου δοκέη ἡᾗ ὀδμὴ διὰ τοῦ σώματος ἐς τὼς 

ὄἴνας καὶ ἐς τὸ στόμα, /ίνωσκὲ ὅτι αὐτὴ οὐ δι ἑαυτὴν 
ἄγονός ἐστιν. 

Τὸ θυμία ῥῆμα τῆς ὕλης ἐἔνδειχτικόν ἐστι τῆς θυμιᾶ- 

σθαι πεφυκυίας» λιβανωτοῦ δηλονότε καὶ σμύρνης καὶ σεύ- 
θακος ὅσα τἆλλα, θερμά μὲν τὴν κρᾶσιν, εὐώδη ὃ᾽ ἑκανῶς. 

βοίλεται γὰρ εἰς ὕλον ἀνενεχθῆναι τὸ σώμα τὴν ἀπ αὐτῶν 
δύναμιν, ἵνα καὶ κατὰ τὸ στόµα καὶ κατὰ τοὺς μυκτῆρας 

αὐτῆς γενομένης αἴσθηται σαφῶς ἡ γυνή. µόναις οὖν ἐκεί- 

φαις οὐ διαδοθήσεται πρὸς ὅλον τὸ σώμα τών θυμιαμάτων 
) ποιύτης, ὕσαις σκληρὸν τὴ πυκνύν ἐστι τὸ τῆς ὑστέρας 

σώμα. τοιοῦτον δὲ ὂν οὐκ ἐπιτήδειον εἰς τας συλλήψεις 

ἐστὶν, ὥς καὶ αὐτὸς μικρὸν ὕστερον ἐρεῖ' ὁκόσαι ψυχρὰς 
καὶ πυκνὰς ἔχουσυ τὰς μήτρας οὐ κυϊσκουσι, τὸ ὃ᾽ ἐπὶ 
τῇ τελευτῇῃ τοῦ ἀφορισμοῦ γεγραμμένον, ἓν ᾧ φήσι, γίνωσκὲ 

1Η, 

δὲ πιμ[ίεγ µίεγο οοπεὶριαὲ, [οἶγε αμίεπι φε]ὲς αὖι εοποερεµγα 

ες υεβίδις οδυοἰµίαπα [μδιεν [ι[[ίο, αἴφιε [ οἆοι φμῖ- 

ἀεπι αἆ Ἰατες εἰ ος µ[φμε ρε εοΓρµς εἰδί ρεγραάεγε υἱ- 

ἀεαιιγ, ἵρ[ατα πο[οο ρε [ε ἰπ[εομπάαπα ποπ ε[]ε. 

γενραπι [α{Ἴγο πηαίεγίαπα Ύπαο Γααρίο παίπτα [αμγί 

Ροϊε[ι ἴπάῖσαί, αἱ πάς, πιγτγ]απα, ἤγτασεπι οείεγαθιιθ {επι-- 

Ῥεταππεπίο οα]]άα εἰ να]άε οἀοταία. αι επῖπα 1Π ἴοίμπι 

οοτρας {αοπ]ίαίεπι αρ 16 πιαπαπίεπι εεττ, τί απ αἆ 

ο5 οἳ Ἠαἵ65 ῬεγνεπετΙέ, α ππΙ]Ιεγα παπ][ε[ίο [επίαίμν. ἴπ 

115 ἸΠἴαφιο {οἱ 1ἴοίμπι ϱΟΓΡΙΘ πΠοὮ ΡεγππεαΡΙξ [απ έπαπι 

αὐα]ίας, απἱθιας ἀἁπγαπα αο ἆεπ[απΙ ο[ί πἰετί οοχρ.5. Τα]οα 

νετο αἆ εοποθρίἸοπεΠπι Ἱπερίαπι εβ, τί Ῥαπιο Ρο 1ρ[α 

ἀἰοίαγας ε[. Όπαε {πδιὰος 4ο ἀεπί[ος Ἰαροηπί πίθγο ΠΟΠ 

οοπο]ρϊαπί. Ουποά απίεπι [α0 Πποιπι αρ]ογ1[παῖ {[οπΙΡΙΗ: 
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ὕτι οὐ δὲ ἑαυτην ἄγονός ἐστι, ἐνδεικτικόν ἐστι τῆς χρείας 

αὐτοῦ. πολλάκις γΩρ ἕνεκα διαμονῆς γένους του γὲ ἱερα- 

τικοῦ τινὸς 1 βασιλικοῦ σπουδάξουσιν αἳ πόλεις ἔχγονα 

ἔχειν ἀνδρῶν ἢ γυναικών, εἰς οὓς ἂν ἔτι μόνους καθεστή- 

κει τὸ γένος. εἶθ ὕταν αἱ γυναῖχεο μὴ κυϊσκωσε, δήτησις 

γίγνεταυ δν ὁπότερον αὐτὸ συμβαίνει τοῦτο. καὶ ταύτην 

αἰνίετεταυ τὴν τέχνην εἶναι ταῖς ἀγαθαῖς προμνηστρίαις 

ὁ Πλάτων ἐν Θεαιιήτῳ. Λλεχθήσεται ὃ᾽ ὃ σύμπας λόγος 

ολίγον ὕστερον, ὕταν ἅπαντας ἐξηγήσώμεθα τοὺς διαφέρον- 

τας εἰς αὐτὸν ἀφορισμούς. 

ἕ’ 

| 

[252 ] "Εν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ καθάρσιες πορεύων- 
ται, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον ὑγιαίνειν, 

Καὶ τὸ καθάρσιὲς πληθυντικὠς εἰρημένον καὶ τὸ πο- 

θεύωνται μετ αὐτοῦ λἐγόμενον ἐνδείκνυται μήτε ὀλίγον εἷ- 

ἵρ[απι πο[εε ρετ [ε πεεμπάαπα ποπ ε[]ε, Ἱρ[ιας αρΠον[πηῖ 

υ[απα ζεπιοη[ιγαί. Ὁαερο επἶπ μί [αοετάοία]ῖς φπαεζαπα απ 

τεσαἰ15 ΓΠαρετ[ι [οΏο]ες, [αάϊιο[ο {αοϊαπϊ οἴνιίαίες, τί αὐ 5 

[ει ντ [ει πε ίριις [ι[οερίο Ἰρετος Ἰαρεαπί, αἆ 

405 [0105 ε]ας ργορεη]αί [ρε ε[ὶ γεφαοία; ἀείπάς α)ῖ πηιι-- 

Ίϊογες ποπ οοπΟρίαηῖ, πἰγίας σαπία 1 αοοϊἀαί, απαετίίας, 

τί {αοίο ἀῑνοτίϊο εκ αἰῖς Πρετὶ Γα[οιρίαηίαγ. Αίηιαο απο 

Ῥ]αίο π Τμεαείείο ἀοοίαγαπ ΡΤΟΠΗΡάΥΙΠΙ αγίοιι εἶ[ο 1π- 

Ώπενο νἰάείαν. Τοία αὐίεπι εα ἆε το ἀῑ[ριίαίίο ρασ]ο 

Ρο αὐ[ο]νείησ, αρί οΠΊΠες αἆ 1ά αἰμπεηίεν αρ]ογί[πιοβ 

εχρ]ἰοαβΙπιΗ8. 

Ι.Χ. 

δὲ πιμ[εγὶ Ἱίετο ῥΡεγεπεί μιμγβαείοπες ρτοάεαπί, ᾖειιῖη ε[]ε 

[απιιηα ἱππρο[[δίία. 

Λίαιο ΠΟΙΠΕΠ γιμγρβαξίοπεξ ΏΠΠΙΕΥΟ ϱΡ]άγα1Ι επι ποῖαἔαα 

ἱρῄαπε γετριπη ργοᾶεωπὲ αά]αποϊαπὶ πθεφαε Ῥαποσπα απἲ 
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ναυ τὸ ἐκκριγόμενον αἷμα μηθ ἅπαξ, αλλὰ καὶ πολλάκις 
3 ’ ᾿ . -” σ .. δὶο ολη, ΄ Γ ευ ’ 

καὶ πολύ. τὸ γὰρ ἅπαξ ἢ δὶς ὀλίγον ἐκκριθὲν ἐπιφαίνεται 

πολλάκις ἄνευ τοῦ πεπονθέναι τε τὸ έμθρυον. ὅταν δὲ µη- 

δὲν ἀπολείπηται τοῦ πλήθους τῆς τῶν. ἐμμήνων καθάρσεως, 

ἐφεξῆς δὲ καὶ σώζηται τὴν προθεσμίαν τῶν περιόδων κατὰ 

ποὺς μῆνας, ἀδύνατον ὑγιαίνειν τὸ έμβρυον, εἴπερ γε τὸ 

ἐθῥωμένον εἰς τροφην ἑαυτοῦ καταχρῆται τῷ φερομέιῳ εἰς 
. 3. ο ο. [ή «/ ” 

τὼς μήτρας ἐξ ὕλου τοῦ σώματος. Ἡ γὲ μὴν ἔκκρισις 

γινοµένη ταῖς κυούσαις ἐκ τῶν κατὰ τὸν αὐχένα φλεβῶν 

ἔοικεν ἐπιφαίνεσθαι. τῶν γὰρ ἔνδον ἐν αὐιῷ τῷ κύτει τῆς 
, κ « 3 30 ᾽ ” 

μήτρας ἐξήρηται τὸ χωρίον, ὧσε οὐδὲν δι ἐκείνων εἰς τὺν 

γυναικεῖον κύλπον ἐκκριθηῆναι δύναται. 

ξα. 

” ες ’ λ , μ ω / Σῑν γυναικὶ κπαθαρσιὲξς μὴ πορεύωνταυ μήτε φρίκης μήτὰ 

πυρετοῦ ἐπιγινομένου, ἄσαι ὃ αὐεῇ προσπίπτωσι, λογίζου 

ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν. 
ο π- 

εχοετπαίαν [απραῖπεπι ε[ε, πεπιθ [επιαΙ, [εᾷ [αερο ασ 

πη ια εΓάΠἩρετε, ΟΙ παππαιθ [επιεὶ απ Ῥῖ ραιοιι 

εχεεγηίαν [αησιῖς, 1Ππ πιπ]15 οἶἴτα π]]απι ξείας ]αε[ΠΟΠΘΠΙ 

οοπ[ριοίαγ. ΟΠ Υετο ηΙ]ΙΙ α Ῥιγρα[Ιοηπ] πιεη[ταογαπα 

πα] πάϊπε ἀῑ[ετί Γεγναίααε ἀείπσερςφ ππεη/γααε εἰγοι][ῖο-- 

πῖ {εγπιίημΠ, ὨΟΠ Ρροίε[ι [είας ε[[α [αηα5. Ἐείας [ᾳαῖ-- 

ἀεπι {οτί αο τορυ/[ίας αἆ [αἱ απιεπίαπι αρα Παν [αηριίπε, 

απ εκ Τοῖο «οχροτε αἁ πίεγος Γεγίμν. ΑΙ εχοΓείῖο φ1ιαθ 

βταν]ά1ς αοο]ἀτί εκ οεγν]οῖς πεί νεπῖ [επί νιάείαγ,. λαπι 

αρ Ππίεγηῖς α[εγῖ Ρατβριας [εεππάαε ρεπάεμί, α πατε ΠΙΜΙ] 

Ρετ ες 1η ππμ]εργεια Ππααι εχοειπῖ Ρροίείῖ, 

ΓΙΧΙ. 

δί πιμ[ιετὶ Ριγβαίῖοπες ποπ ρτοάεαπὲ, πεφµε ΠΟΤΥΤΟΤΕ, πε- 

αµμε ᾖ[εῦτε [μεοεάεπίε εἴδοτιαπα {ρ[ι αεείάαπι Γαβίάία, 

Ἱαπο βταυϊάαπι ε[]ε γαϊϊίοπε ἆμοιιο. 
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᾿᾽Επὶ τῶν ἀμέμπτωφ καθαιρομένων γυναικών, εἴτ ἐξαί- 
σνης ἐπιαχεθεισῶν τῶν καθάρσεων, ἄνευ φανερᾶς αἰτίας 

τὸν λόγον τοῦτον ὃ Ιπποκράτης ἐποιήσατο, διδάσκων ἡμᾶς 

ἅπερ αἳ πλεῖσταιυ τῶν γυναικῶν διὰ πείρας ἴσασιν. ὅταν 
γὰρ ἀσώδεις ὧσιν ἐπεσχημένων τῶν καταµηνίων, συνειλη- 

Φέναι τἐκμαίρονται. γίνεται δὲ ἡ ἄση καθ ὃν λόγον καὶ 

ᾗ κίσσα, τοῦ στομάχου κεκακωμένου ταῖς συνειληφνίας. ἔγχω- 
ρεῖ δέ ποτε καὶ διὰ τὴν ἐν ὕλῳ τῷ σώματυ κακοχυμίαν 

συμβῆναυ τὰ τοιοῦτον. ἀλλὼ φρικώδεις τε καὶ πυρετώδεις 
ἐκεῖναν /ίγνονταυ καὶ ταύτῃ ἁιορίδονταυ τῶν πυουσῶν. 

δρ, 
[2051]. "Οκόσαι ψυχρὰς καὶ ππυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουαρ 

οὐ κυἴσκουσι καὶ ὁκόσαι καθ ὑγρὰς ἔχουσι τὰς μήτρας, 

οὐ κυϊσκουσιν, ἀποσβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γύνας καὶ 

ὁκόσαυ ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικαεῖς' ἐνδείῃ γὰρ τῆς τρο- 

Ἱω 18 ϱπαο τεοίο απίεα ρυγσαπίασ ππα]ετίρας οἱ απῖ- 

Ρις «ἀετερεπίε πε οαµ(α πιαπ][είία Γαρρταυπίας Ῥαγρα- 

Ώοηοδ, Ίπαπο οΓαίΙοπεΠι {οοΙἰ ΗΙρροοχαίες, αα πο 64 ἆο- 

οεί «µε ΡἱΗγήπας πηα]]ογες 1ρία εχρεγιεηίῖα ἁἀῑάτοργαπί, 

Οι επίηι πποπβρας Γαρργε[ οἱμοχαπα {α[Ηά]ο Ἰαβογαπ, 

{πω [ο οοποερί{[ο οοπ]ἰοίαπῖ.  Εί απίεπι {αβΙάίααι οἱ ρὶ 

οαάοπὶ «πα Ρίσα ταἰίοΏθ, ο9Υ6 νεπἰγ]οι]ὶ ρναν]άῖ πια] οχ]-- 

Ῥις ἀοργαναίο. ἸΠπίογάμα οἰἶαπι Ῥγορίευ νυ1ο[ος πη]γογίί 

οοχρογῖ6 ΜΠΙΟΥ65 αἰϊᾳπῖά ο[αδηιοάί αοοίάετο Ῥοίε[ι, γεγαπα 

14 οιιπι Ίλοχγογο οἱ {εριτο αμαάαπι ραμιπίασ αἰᾳαο 5 ἃ 

ρτανιάῖς ἀηπσυμη ασ, 

ΓΧΗ. 

Όμαε [ηὶρίάος ας ἄειι[ος ]ιαδεπὲ µίετος, ποπ εοπορίιωεῖ, εἳ 

Φµαε γργαε[ππίᾶος λαδθεπῖ µίεγος, Ἠοπ εοποὶρίιπες ἴι 

ἵρ[ς επίπι ρεπίίιμγα εκἰπριίγ ϱἳ φιµαε µίιγα πποάιῖα 

αγἱάο αο αε[ίµο[ος}» αἰἰπιεπί Παπιφµε γεπµτία Γ[επιει 
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φῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ὁκόσαι ὃ᾽ ἐξ αμφοτέρων τὴν 

κρᾶσιν΄ ἔχουσι συµµέτρως ἐπίτέκνου γίγνονταυ αἳ τοιαῦταυ. 

- 3 Εὲ τὴν προσήκουσαν. ἅπασυ τοῖς ἀφορισμοῖς ἐξῆν ἔπι-- 

θεῖναί µου τάξιν, οὐκ ἂν ὤκνησα μεταθεῖναι τὸν ὀλίγον 

ἔμπροσθεν εἰρημένον ἀφορισμὸν εἰς τὴν τοῖδε χώραν, ὥστα 
συμπληρωθέντος τοῦ περὶ τῶν καθάρσξων λόγου τὸν περὶ 

τῶν μητρῶν αὐτοῦ ἐφεξῆς εγράφθαι, διδάσκοντος αὐτοῦ 
κατὰ πύσους τρὀπους αἱ γυναϊκὲς γίνονται στεῖραι. πρῶὠτος 

οὖν τῶν ἔν αὐτοῖς ἐκεῖνος ὁ ἀφορισμὸς ἔσται, καθ ὃν έφη, 

ἣν γυνὴ μὴ λαμβάνη ἐν γαστρὶ, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λή- 

ψεται, περικαλύψας ἱματίοις θυμία κάτω δεύτερος δὲ οὗ- 

τος ὁ νῦν ἡμῖν προκείµενος οὗ τὸ κεφάλαιὀν ἐστι. τὼς μὲν 

εὐκράτους μήτρας ἐπιτηδείας εἶναι πρὸς σύλληψιν, τὰς δὲ 

δυσκράτους, ἐὰν μὲν τοῦτο μετρίως πεπόνθασι, δυσχερώς 

συλλαμβάνειν, ἐἑὼν δὲ ἀμέτρως, στείρας ἐργάξεσθαι τὰς γυ- 

φαῖκας' ὥστε συνεπινοεῖται μὲν ἢ τῆς τῶν ἀνδρῶὼν ἀγονίας 
αἰτία, λανθάνευ δὲ τοὺς πολλούς. αλλ ὁ προσέχων ἆκρι- 

εοτγηπαρίειγ. άἄε οµαε ἐπ μετίσφε οοπιπιοάεγαίαπι {επι-- 

Ῥεγίεπα [οτεῖίαε [ιηὲ, εαε Πεειάαε ευαάιῖ. 

5Ι πι]μῖ Ἠοετεί οοῦΓεηίαπειπι οπιπῖρας αρΠοτΙΓαιῖς ΟΓ- 

ἀἴπεπι 1ΠΙΡΟΠΕΤΕ, Πο ε[Πεπι γετῖίαδ Ῥαμ]ο απίεα ΡΤΟΠΙΠ- 

οἰαίυπι αρμογΙππαπη ἵπ Ἠ]ας ]οεπα ἰΤαΠς{ΘΙΤ6. τί αρ[ο]αία 

4ο πιπ]εγαπ Ῥαγραοπῖριας οτγαίΙοπθ Ύαε ἆε Τρ[5 ε[ὶ π{ε- 

τθ, ϱα ἀείποερ [ογϊρεγείαγ εἰ αιοί πιοᾷῖς Πεγί]ε[οαπί, 

πηη]Ιεχγες Τρία ἀοοεγτεῖ. Ρις Ἱίαᾳαε ΙΠίεΓ ϱο5 οτάἶηθ 

ΓπεγΙς ἵ6 αρμοτί[αιας, ἵηπ 4ο ἀϊοεραί: [ πιµ[ίεγ µίεγο ογι 

εοπεὶρἰαε, [εἴτε αμίεπι φεἰίς, απ εοπεερίµτα [ὲ, εαπι νε- 

Πίδως οδυοἰμίαπι [δε [μ]μιο. Ῥεσιπάις απίεαι ἵν εβ 

ΏἳΠΟ ἃ ποβί Ργοροβία6, ου]ας Γππιπια ε[: Ῥτορο αῑάεπῃ 

ἰεπιρεγαίοῦ Πίεγο αἆ «οποερ!ῖοπεπη Ιάοπεος εει Ιπίεπι- 

Ῥεταίος νοτο, { πιεά]οοτῖίεν αιϊάεπι 14 ραϊαπίαν, ἁἰ[ιοι]- 

ευ ϱΟΠΟΙρετε; Π νετο Ππιπιοάετα[ἴμδο 1ΠΓεοαηπάαςδ ΠΙ]Ιεγε 

ε[ῃοεετθ. Ῥτοϊπάεααε νίτογαπ εἰῖαπι ΙΠ{εοππ( Πας οαι/[α 

Ππια] ΠπίιεΠσίίας 4παο πμ]ίοῦ Ἰαίει, Ύἵεταα απ Ύπαε 



860 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΦΟΡΙΣΙΙΟΙ 

ἘΕὰ. Οµατίι, ΤΧ. (258. ] Γά. Ῥα[. Ύ. (996. 9907.) 
- υ -” - , ω ., 

βῶς τὸν νοῦν τοῖς λεγοµένοις πρῶτον μὲν εἴσεται διὰ τί 

καὶ τῶν ἀνδρῶν ἔνιου παντάπασιν ἄγονοι Ἰίνονται, δεύτε- 
ϱον δὲ ἐπὶ τῴδε περὶ μὲν τῶν εὐκράτως ἐχόντων ἀνδρῶν 

τὲ καὶ γυναικών ὡς ἄξὶ γεννῶσι, κἂν καὶ δυσκράτοις µί- 

γνυνται, περὶ δὲ τῶν δυσκράτων ὥς μετὼ τῶν ἐναντίων 
µόνων. εἰρήσεται γοῦν πρότερον περὶ τῶν στεριφῶν γυναι- 
κὠν, ὧν ἡ καιασκευὴ καὶ μήτρας ευθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀμέτρως 

ἐστὶ δύσκρατος, ἐπικρατούσης (3997) ἤτου μιᾶς τῶν πρώ- 

των ἢ δυοῖν, ὧς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασι διώρι- 

σταυ, δεικνύντων ἡμῶν ὀκτω τὰς πάσας εἶναι ὑυσκρασίας, 

ἁπλᾶς μὲν τέτταρας, ὧν καὶ νῦν “/πποκρατης ἐμνημόνευσε, 

συνΏέτους δὲ ἄλλας τέτταρας ἀλλήλαις ἐπιπλεκομένας τού- 

των. ἔνθα μὲν οὖν ἐπικρατεῖ ψυχρύτης ἄμετρος, ὣς πυ- 

κνὴν ἐργάσασθαι τὴν µήτραν, στἐνὰ μὲν ἐσχάτως ἐπὶ τού- 

των ἐστὶ τὰ στόµατα τῶν εἰς αὐτὴν καθηκόντων ἀγγείων, 

στέριφαυ ὃ᾽ αἳ γυναῖκεο, ὡς ἂν μῆτὲ συμφῦναι τοῦ χορίου 
δυναμένου τοῖς στόµασυ τῶν ἀγγείων µήτ, ἓὲ τοῦτό ποτ 

Ρτοπαποϊαπίσς αἳ Πρροοταίος, 16 αοοιταίο πιεπίειι αα Πῖ-- 

Ῥμεν]ί, 18 ΡΙΙΠΙΙΠΙ πονεπί, οὐχ εἰἶαπῃ ΥΙΤΟΓΗΠΙ ΠΟΠ 

Ρτου/[16 Ππ[εοαπαϊ Επί; Γεοππάυπα ἀείπάα, {επιρεταίο ααἷ- 

ἀεπι ἴαπι γ1γτο 4παπι ππαετε [6πιρες Ρίδπετο, οεἰἶαπι Π 

οπή Ιπ{επηρεταἰἶδ οοεαΠ!ί, Ἰπίεπιρεταίο6 νοετο οπι 15 [ο-- 

15 ααἱ οοµἰγατίο [απί ἰεπρεταπιεπίο οορι]αἰοδ 6ΕΠΕ6ΓΑΓΘ 

ἀι[οεί.  Ῥνϊίαθ ἴαπεπ ἆε πιπ[Ιεγαπι Πεν]ἰαίε ἀἰοεπάμπι, 

αυαγαπ εν [απ αἲ ΠΠΙί1ο Ιπίεπιρεταία ε[ί οοπΓαίῖο, 

εχ[αρεγαπίε νε] ιμῖσα Ῥτίπιαγασι οπαΠίαίαπα. νε] ἆπαρις, 

απεπιαά Πιο 1π ΟοΟΠΙΙΠΘΕΗΙΑΥΙ5 ἆςο ἴεπιρεταππεπ[ῖ5 εχρ]]- 

οαν]πηας, αΡί 1ΠΙθπΙρεγίε5 ΟΙΠΠ65 οσο α[[ο ἀεπιοπ[ίτανίπιας, 

Ππιρ]ίοες οἰάθπι ααίΠοΓ, απιαγαπα Πάπο Ηἱρροσταίος πιθ-- 

πηΙ ΙΤ, οοπιροΠίας αιιίθιι αἰῖας ᾳαίμον Ες [ππρ]οῖριας ἵπ-- 

νΙοθη Ἱπιρ]ίσαιἶ, Όαπα Πἴαφας Ἰπιπιοδεγαία ΓρίάΙίπ8 ἵαπ-- 

ἴαπι εχ[πρεγαί, αἲ ἀεπ[ογεπι πίθγιιπι ε[Ιοίαί: {απωπς αι]-- 

ἀεπι απρι[ία [απί να[οριπι αἆ Ἱρίαπι ργοσθᾷεπαὰ ογα 

ηΙ16γθ5 νεγο Πετί]ος χεάἁαπίαγ. Όμπαταο πθ(πε [εοππάαθ 

να[οχαπα ογΙ[οῖῖ οοππεοΙ απεαπῖ, πεαιιο [ Ίου α)ηπαπάο 
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γένοιτο, τραφῆναι καλῶς τὸ κύημα. ἢ 7ὰρ οὐδ᾽ ὕλως αἳ 
καθάρσεις γίνονται ταῖς τοιαύταις ἢ παντάπασιν [29841] 
ὀλίγαι καὶ αὗται μοχθηραὶ, µόνου τοῦ λεπτοτέρου καὶ ἐδα- 

τωδεστέρου διεκπίπτονιος τοῦ αἵματοο. καὶ γὰρ οὖν καὶ 

ῥᾳδίως ἐμφράττεται ταῦτα διά τε τὴν οἰκξίαν στενότητα 

καὶ διότι φλεγματικώτερον αΏροίζουσι χυμὸν αἱ τοιαῦταυ 

γυναῖκες ὡς τὸ πολύ. καὶ γὰρ καὶ τὸ σύμπαν σώμα τού-- 
πίπαν Ὁμοιόν ἔστε ταῖς µήτραις. ἐγχωρει δὲ καὶ ψυχδῆ- 
ναι τὸ τοῦ ἄθῥενος σπέρμα κατὰ τὰς τοιαύτας μήτρας, ἓὲ 
μὴ θΘερμότερον εἴη φύσει. πρώτης μὲν οὖν τῆς ψυχρᾶς 

κράσέως "/πποκράιης ἐμνημόνευσεν εἰπὼών, ὁπόσαι ψυχρὰς 
καὶ πυκνὼς τὰς μήτρας ἔχουσιν. οὐ μὰ ἄία συμπλέξαυ 
βουλόμενος ἐπ᾽ αὐτῶν τῇ ψυχρότητι τὴν πυκνύτητα, καθά- 
περ εἰ καὶ ξηρότητα προσέθηκεν ἢ ὑγρότητα. τούτων μὲν 

γὰρ οὐδετέρα δια  παντὸς ἔπειαι τῇ Ψυχρότητι καὶ διὰ 

ταῦτα ανὰὼ µέρος ἑκατέρα µίγνυται. Ἱευκνότης ὃ ἐξ ανάγ- 

κης σύνεστι ταῖς ἄγαν ψυχραῖς ὑστέραις, ὃν ἣν οὐδὲ κυῆ- 

σαι δύνανται, καθότι προείρηται. καὶ τοίνυν ακοίσωμεν 

Ἱ 

Πάί, οοπεερίας Ῥτοῦο παἰττῖ, Ύε] επῖπι πμ]]ο ΡΓΟΥΓΙ5 
πηοάο [σε πππ]Ιεγίρις Πααπί ριγσαίΙοπες γε] ΟΙΙΠΙΠΟ ρᾶι- 

σε Ἠαεφιε 1ρίαε ν]]ο[αε, [οἱο {επα]οτο εἰ 4φπο[ογο {απ-- 

δυῖπε Ρεγ]αρεπίθ. ἘΠΙΠΙΝΕεΤΟ 1ρί[ία ϱ4ποᾳπε ογα {αοῖιε οϐ- 

Πτιαπίἁσ αααπι Ργορίετ παϊῖναπι αηρι[Ιαπα, ἴππι Ρτορίες 

ΡΠ{οῇοτεπι Ἠαππογεια 41επι ΡΙΕΓΙΠΙΦΙΕ ε]αδηιοάί πιπ]]θ- 

χε αοουπηιι]αηί, απαγάΠ1 οετίο απ]νεγ[απι οογρα8 {εγε εῇι 

πίετο Ππῖ]ε, Ομίπ εἰἶίαπι πιατῖ 4ποφαε [επεη ἴα]βαδ 

Ἠ[εγῖς εχοερίυπα τε[ΊρεγανΙ οοπ]ηρῖί, πΙα Πἰ παίιτα ϱἳ- 

Ἠάϊας. Ετὶποϊ 1ίαφιιε {επιρεγαπιεη!ϊ {ΓσίιάΙ Ἠὶς νετρῖς πιε- 

πη]η]ί Ἡἱρροεγαίεδ: φµαε [τὶρίάος αο ἄεπ[ος µίετος ᾖαδενῖ, 

ἨΟΠ Ρεσ ἆογειη 1π 1ρῇ8 νο]επς Ἱπιρ]σατε οἶπι {ἱριάΤαίθ 

ἀεπ[ίαίεπι ΠΟΠ Γεοις αο Π [οοϊίαίεπι απί ἨπηιάΠαίεπα αἆ-- 

ἀιάΠ[Γεί. Ἠαταπι επῖπα πεπίτα {ἱβΙάΠίαίεπι Ρετρείιιο ὁοπι]- 

ἰαίαγ, Ῥτορίεγθεαφαε 1ρ[Ι πιοᾷο Ἱπα, πιοάο αἰίετα πιϊ[οεΊιγ. 

Ώεηπβίας νεχο πἱεγῖς αἀπιοάμπι ΕὶσΙάϊ6 αἀε[ι πεοε[ατίο, ο8 

αἴιαπ1 οοποίρετο πεφιειΠί, Ρτουί εκρ]ιοαίαπι ε[,. ΕΡτοῖῃ-- 
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οὕτω τοῦ κατὼ τὸν ἀφορισμὸν λόγου παντὺς, ὅσαυ ψυχρὰς 
τὰς μήτρας ἔχουσιν οὐ κυϊσκονταυ διὰ πυκνότητα τῆς οὐσίας 

αὐτῶν. ΄ διὰ τἰ ὃ᾽ ἡᾗ πυκνύτης ἐναντιοῦταιυ τῇ ἀυήσει παρ- 

έλιπεν εἰπεῖν, ὡς ἡμῶν συνιέναυ δυναµένων. καὶ ὕσαι ὃ᾽ 
ὑγρὰς ἀμέτρως ἔχουσι τὰς μήτρας, οὐ κυΐσκονται, σβέννυταυ 
γὰρ ὃὁ γόνος ὥσπερ ἐν τελματώδει γῇ τὰ δηµήτρια σπέρ- 
µατα. καὶ μὴν ὅσαι ξηρὼς, παραπλήσιόν τι συμβαίνει τοῖς 

εἰς ψάμμον ἢ εἰς αργιλώδη γῆν ἢ πετρώδη καταβαλλομέ- 
φοι; σπέρµασυ, κατὰ δὲ τὰς ἁἀμέτρως θερμὰς τοῖς εἰς 

πάνυ θερμὴν, οἵαπερ ἐστὶν ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν. 

οὕτω μὲν δὴ τεττάρων ποιοτήτων ὃ Ιπποκράτης ἐμνημόνευ-- 

σὲν, ἑκάστης ἰδίᾳ τὴν δύναμιν ἐξηγησάμενος, ἵν εἰ καὶ ποτᾶ . 
μιχθεῖεν αλλήλαις, εὔδηλος ἡ µίξις ὑπάρχη. μετὰ δὲ ταῦτα, 

φησὶν, ὕσαυ ὃ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων τῇ κράσει συµµέτρως ἔχωσιν, 

ἐπίτεχνου γίνονταυ. τίνων ἀμιφοτέρων; οὐ τῶν ποιοτήτων δη-- 

λονότον τέτταρες γάρ εἰσιν, ἀλλὰ τῶν κατ αὐτὰς ἀντιθέ- 

ἄεφιε ἰοίαπι Ίπ]ας αρ]οσ1[ῖ [οπίεπίίαπι [ο αοοϊρίεπιᾶδο 
Οιιαε ΓΠΙρίάος πίετο Ἱαρεπί ποια οοποϊρῖιπε οϱ [αρβα-- 

ας Ιρ[ίοτυπα ἀεπβίαίειι. Όαχ νετο οοποερΗοπῖ αἀνετ[είατ 

ἀεηπ[ίας, ἀίσετε ῥτασίεγη]Π!ί, Ἰαπαπαπι πορῖς Ἰπίε]]!σετοα 

να]επῖρις: εἰ αµαε ἱπιπιοδεγαείμς ρταεωππιᾶος Παδεπὲ µε-- 

ΥΟ5, ποπ εοποἰρὶμπίς ἵπ ἐρᾖς επίπαι επ πριμ ῥεπίμγα, 

ᾳποεπιαάπιού απ 1Π ἵδιγα ρα]αβντ] οετεα]ία [επιῖπα, Ἐί ᾳπαθ- 

οαπατις Ποσο νε] αἀπτεηίες Ἠαρεηί πίεχοδθᾳ οὗ αἰπιεπ[ῖ 

Ῥεπιγίαπι ΠΟΠ οσοποῖρ]απί, Ἀαπι Ποοῖ ι{ετῖς ἴαιο φπῖς-- 

ἆαια αοοϊά1ξ, απαίο Ύαπι ααἲ 4γεπαε απί αγρ]]οί[αο {ε]]αί 

οἵ ριίγο[αε [εππῖπα πιαπάαηίατ,.  Οα]]ᾷ] νετο Ἰππιοάσταία 

εί ατἀεπίῖριας οσπ{πρῖί ααα]ε αδί να]άο οαἱεπᾶ ἴθγγας Ῥρες 

οαπ]οι]αθο αγάογες Γεπηῖπα σοπιπηαπίανγ.  θΙο ΡΓοΓεοῖο απα- 

ἴπου αιπα[ίαίαπι Ηἱρροοχαίες πηεπιϊπῖέ, Ππσι]αγαπα [6ου βπι 

Γαομ]ίαίἰο οχροΠία: αἱ Π απαπάο Ἱπνίοεπα π[οθβπίαγν Πιᾶ-- 

πί[εβα Π{ 6αγΙΠ1 οοπΩΠΙΙΧΙΙο. Ρο[ Ἠαεο απίεπα ἀηημΗί: «4ὲ 

αµαε επ ιμιγίσφμε εοπιπιοάεγαίατπι ἐεπιρετίετι Γογιίτας Γωπε, 

εαε ᾖεειμιάαε εναάιωπί, ΌΟπσίρας παἱγίδααες ἨΝοπ Ῥτο[εοίο 

απα [ία ίρις, Γαηέ οπίπα απαϊπος, [εὰ 1ρίαγαπι αρροΠιοΠ]- 
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σεων. ὡς γὰρ ἐν τοῖς περὶ κράσεων ἐδείχθῃ, µία μὲν εὐ- 

κρασία γίνεται. συμµέτρως αλλήλοις μιχθέντων τοῦ ψυχροῦ 

καὶ τοῦ δερμοῦ, µία δὲ ἄλλη τοῦ ϐ) ἡὑγροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ, 
καὶ δύναταί τις ὑστέρα καιὰ μὲν τὴν ἑτέραν ἀντίθεσιν ε-- 
κρατος εἶναι, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν δύσκρατος. αλλ εἰς μὲν 
τὸ μὴ κυῖΐσκεσθαι καὶ ἡ ἑτέρα τῶν δυσκρασιών ἱκανή. }ί- 
νεσθαι δὲ ἐπίτεκνον γυναῖκα χωρὶς τῶν αμφοτέρων εὐκρα- 
σιῶν αδύνατον. ὁ μὲν οὖν Ιπποκράτης ὥσπερ τὸν ἔμπρο- 

σθεν λόγον ἅπαντα περὶ τῶν γυναικείων ἔγραψεν, οὕτω καὶ 
τόνδε τὸν νῦν εἰρημένον ὑπὲρ τῶν κατὼ τὼς ὑστέρας κρά- 
σεων, οὐ μὴν γέ το προσέγραψε περὶ τῶν ἀνδρῶν, του }' 
ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων ἔτοιμον ἡμῖν ὃν ἐπὶ τὸ σπέρµα τὰς 

αὐτὼς δυσκρασίας μετενεγκεῖν 1 ὡς ὕστερον μὲν εἰπεῖν ἄνα- 
βαλλύμενος, ἐπιλαθόμενος δέ. τινὲς μέντοι προσέγραψαν 
ὑπὲρ τῶν αθῥένων ἐφεξῆς ἀφορισμὸν ἕτερον, οὗ ἡ αρχὴ 
παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀθῥένων, ὃν οἱ δοκιμώτατου 

τῷ ἐξηγησαμένῳ τοὺς ἀφορισμοὺς λεἰπεσθαί φασι φανερῶς 

καὶ τῆς διανοίας τοῦ Ιπποκράτους καὶ τῆς ἑρμηνείας" καὶ 

Ῥα9. Όϊ επίπι ἵπ Πργὶς ὧο {επιρογαππεπῖς ἀεπιοπ[γαίαπι 

ε[ι, πα αιιῖάοπι ε[ὶ ἰειπρεγίε εκ οα]άο αο Γγὶριάο, αἰιετα 

Ψεχο Ἠιαπιϊάο εἰ [οοο οοπιπιοᾷεταίε Ιπίει {ε πηϊχ!ίῖ. Αἰ- 

ᾳπε πετ α]]ᾳαῖ πα «(πἶάεπι ορροβίίοπε ἰεπιροεταίας; 

αἰίεγα Ὑετο Ιπίεπιρεταίις ε[ε Ρροίεβ; νετιπ πο πημ][]ες 

οοποῖρίαϊ, Ροῖε[ὶ εἰἶαπι α]ίετα ΙΠίεπιρεσίεθ είΠοετο, Μι]ῖθ- 

τεπι απῖεπι Γεοιπάαπι εγαετε, οἴίτα πίχαπιηιθ ΡΤοβᾶπι 

Ἱεπιρετίεπα Πετὶ ποἨ Ροίε[ι, Οιεπιαάπιοάσπα Ιρίίαχ ΗΠΙρρο- 

ογαἰες [πρεγίογεπα ἆε πια]ετίριις απϊνόγίαπι ἁ1[ρι[αίοπεπι 
Γοπ]ρΗί, [ο οἴαπι Ἰ]ο ρταε[επίεπι 4ᾳ πἱετί {επιρεταιπεῃ [8 

Ἰοψ11π, ΝΗΜΙ {απιοα αιπ]άφααπι 1ρί6 ἆθ νἱτῖς αἀθιάί νε 

αυ]α πορῖς Ργοπηρίαπα {ασΐ]θηιιε ε[[εί οκ 15 4ααε Ῥτοίμ]1ξ, 

εαδάεπι αἆ Γεππεη ΙΠπίεπιροτίες {γαΠδίειγο νε] απ 1Π Ῥο- 

Πεγιιπι [εχπιοπεπι ἀ1[αΠΠεί, Ῥοβεα οὐ]ίας ε[ι ἀϊσετε, 

Ουίάααι ἵαππεη αλίετιπα ἀείποερς αρ]ιογΙ{πιαπη ἆ4ᾳ πιατῖρα5 

αά[ογίρ[ετα, ου] ἠπίμαπα εἴι: [πελέε ειίαπα ἵπ ππαγίδι». 

Θεά ργοραιἰ[Ηηῖ αρ]ιοχί[πποχαπα ἀπεοτρχείθς α[Πγπησπί 1ρ[απη 

αὐ Η[ρροεταίί [επίεπίία εἰ εἰοφαμί]οπίς ταίῖοπε πιαμ]{ε[ία 

6Α1ΕΝΌ56 ΤΟΝ, ΧγΙΙ. ΡΑΒ6 Ι]ς τι 
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µέντου καὶ κατὼ τὴν ἀναλογίαν ὧν ἕ- [255] Ίθαψεν ἐπὶ 
τῶν γυναικών ὃὁ “Ἱπποκράτης ἐστὶν ἡμῖν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας 
µεταβαίνουσυ λέγειν ἤτου διὼὸ τὴν ψυχρότητα τῆς κράσεως 
οὐκ ἀκριβῶς πέττεσθαι τὸ σπέρµα καὶ διὰ τοῦτο µετρίας 
μὲν τῆς ἐν αὐτῷ γινοµένης δυσκρασίας δεῖσθαι μήτρας ἕκα- 

νῶς θΘερμῆς, ἀμέτρου ὃ᾽ ὑπαρχούσης ἄγονον εἶναι παντά- 

πασιν ἢ ὃν ὑγρόεητα πάλιν οὐκ ἐκπέιτεσθαυ καὶ δεισδαυν 

καὶ τοῦτο µετρίας μὲν τῆς δυσκρασίας οὔσης, θερμοτέρας 

τε καὶ ξηροτέρας τῆς μήτρας, ἀμέτρου δὲ γενομένης ἄγονον 
ὑπάρχειν, «ὡσαύτως δὲ διὼ μὲν ὑπερβάλλουσαν θερμότητα 
πεφρυγμένω παραπλήσιόν τι γενέσθαι τὸ σπέρµα, διὰ δὲ 
Ἑηρότητα μηδ ἐκταθῆναι δύνασθαι κατὼ τὴν πρώτην ἕκ- 

πτωσιν οὗ μάλιστα δεῖ πρὸς τὸ κυῆσαι τὴν γυναῖκα. δέ- 

δεικταυ γὰρ ἐν τοῖς περὶ σπέρματος λόγοις, εἰ μὴ τῷ πλεί- 

Ὁστῳ τοῦ κύτους τῆς μήτρας ἐπεκταθείη τὸ σπέρμα, μὴ 
συλλαμβάνειν αὐτήν. τούτων οὖν ἡμῖν ὥσπερ στοιχείων 

παρεσκευασµένων ἐφεξῆς εἴπομεν ὕπερ ἐμπροσῦεν εἰπεῖν ἀνὲ- 

βαλλόμεθα, προβεβλημένων ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ Θεαι- 

ἀεβοενα. Ἐ{ Υετο αἆ απα]οσίαπι 6οτΏπι 9π8θ ἆε πια]{ετί- 

Ῥι9 [οπῖρβί Ἡϊρροοταίεν Ἰοεί ποβῖς αἆ νίτον ἴγαηθεμη[]-- 

Ῥας ἀἴοετο νεὶ Ργορίεγ {επιρεγαπιεπίά {πὶριάΙίαίεπι ἨΠοἨ 

Ρ]απε [επιεη 1ρῇ9 οοποοφμί; αἴᾳαθ Ργορίεγθα [ ππεάἰοστῖ8 

ΙΡ Ππίεπιρεγίος αἀεβ, υἴεταπι οαἱάΐογοπι ροή ]αγο. 9ἱ 

νετο Ππιπιοδεταία ΠΕ, οπιπίπο Ιπ[θομπάαπα ε[ε νε] Ρρτορίες 

ἨαπηϊάΠαίεια ταχ[α5 ΠΟΠ οοποοφαἲ, Ἰάᾳαπο θἰῖαπι Π πιοθ- 

ταία 1 Ἰπίεπιρετίθς, πίογο οα]άϊογί αο Ποοῖοτί 1ΠάίβεΙΕ; 

Π νεγο Ππιπιοβοχαία, ἱπβεοππάαπη εχἰῃεγο, Ἐοάεπι «αο(αθ 

πηοάο εχοεἆεπίε εἰῖαπι οβ]οτο Γεπιει Ργαεϊογγίἀο. ογεπι]ο 

αυἷά Ππι]ο Ποτὶ; οἳ Ποοϊίαίεπι νεγο Ρτῖπια ργουϊἀεπίία 

εχίεπάϊ ποπ Ῥο[ςε, αιια πακίπιθ χο αἲ πι]εγὶ ρταν]άτία-- 

ἴεπι ορµ5,. Ἰπ Ηυχγὶς Πᾳαϊάεπι ἆα [είπε ο[ιεπάίπιας ΠΙΠ 

Ρεγ Ρ]αγίπιααι {απάϊ πιεί ρατίοπι, [εΠιεη εχἰεπάαίας, ππι- 
Ἱτεγθιίι ΠΟΠ οοποΐρετθε, ἨΗϊ ἰρίίαν νε]αά ααἱρακάααι εἰε-- 

ΠΙΡΠΙ19 α ποὺί αἀβΠγιοιῖς, ἀείποερς ἀἴοαπιας αιοά πο Γα- 

Ρτ8 ἀἶσεγε ἀῑ[α]ίππας α Ρἰαΐοπε΄ ἵπ Τμεαθίθίο Ρτοροβίιπι, 
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τήτῳω. φησὶ γαρ τοῦτο ἔργον εἶναι μέγιστον τών μαιῶν ὡς 

ἐπίστασθαι συνάγειν αλλήλοις ἐπιτῆδεια σώματα πρὸς κύη- 

σιν, :ὅπερ ἐδείχθη νῦν ἐν τῷ λόγῳ μετὰ τοῦ διαγιγνώσκειν 
δύνασθαι τίνες μὲν ἄγονοι τῶν ἀνδρών εἰσε, τίνες δὲ στε- 

ρίφαι των γυναικών. αἱ μὲν γὼρ ἄμετροι δυσκρασἰαι τού- 

των αἰτίαι' μέτρια ὃ᾽ εἴπερ εἰσῖν, εἰ μὲν ταῖς ἐναντίαις 

συνάγονεαε, κυήσουσιν αἳ γυναῖκες, εἰ δὲ ταῖς ὁμοίαις, οὐ 

κυήσουσιν. οὐ γὼρ οἷόν τε ἐστι τὸ ψυχρότερον σπέρµα κα- 

τὰ. τὴν ψυχροτέραν ὑστέραν τελεσφορεῖσθαι, καθάπερ οὐδὲ 
τὸ ξηρότερον ἐν τῇ ξηροτέρᾳ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάτερον ὡσαύ- 
τως. αλλὰ δεῖταιυ τὸ μὲν ψυχρότερον σπέρμα τοσούτῳ 
Θερμοτέρας ὑστέρας, ὅσῳ περ ἂν αὐτὸ τῆς ἀρίστης ἆπο- 

λείπεται κράσέως, τὸ δ᾽ ἐγρότερον τῆς ξηροτέρας, καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ὁμοίως. διάγνωσις δὲ πασών τῶν αμέτρων κα- 

τὼ τὴν Ἀστέραν δυσκρασιών ἐστυν ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴ-- 

θήκεν ὁ πποκράτης διὰ τῆς τῶν ἄρωματων υρίας. ἡ μὲν 

γὰρ Ψυχρόιης διὼ τὴν πυκνότητα τῆς ὑστέρας οὐκ ἑᾷ 

µέχρι τοῦ στόματος καὶ τῶν ῥινῶν ἀναφέρεσθαι τὴν ὀσμὴν 
τῶν δυμιωμένων, ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ξηρότης. ἡ δὲ ὑγρό- 

Ίπαι1έ επ]πι Ίου ε[Πε πιαχΙπιππι ΠπΠας ορ/[είγίοαπι [οἶχθ 

αρία αἆ Πβεγογιπα ΡΓΟΟΓΕΑΙΙΟΠΕΙΙ ΟΟΓΡΟΥά οοποῖ]ατο 1πίες 

Γε αο οορι]ατε, Φιαε τες Ίος αρ]οτί![αιο ε[ῖ ἱγαδτία, Ππιι]-- 

ᾳπ6 ροίε αἱ ντ ΙΠΡεοεαπάϊΙ βπί εἴ 4πάε ππ]εγες Πεγί]εθ 

ἀϊρηοίοετε. ΊἈαπι Ππιπιοάεγαίαε πίεπιρετίες Ἠοτγαπι [απ 

εαιιίαε; πιοάεταίας νετο ΠΠ βπῖ εἰ οοΠΙΓΕΓΙΦ οοπ]αησαηί{αΣ, 

ἴππο ργαν]άαε Πεπί πιμ]εγες; { νετο βπι]ρας οορ]εῃ- 

ἵμγ, ἨοἨ οοποϊρίεηί, ΎἈοπ επἶπι Πετῖ Ροίε[β υἱ {Ριάϊας 

{επιεπ 1Π πίετο {Π]ρΙάΙογο Γοοιπάδίγ, τξ ηθο 4π1οφιε [ο- 

οἷας 1Π Ποοῖοτο εἴ ϱοείεΓογΙπι α[εταίτιαπι εοἀεπι ΠΙΟᾷΟ; 

νεταπι {γρίάϊαφ απ]άεπι Γεπιεῃ ἰαπίο οα]Ιάϊογε πίεγο Ἱπά]- 

δεί, απαπίο 1ρ[απι Ἰοηρίαςφ αΡεβ αὉ ορίϊπια ἴεπιρεγα[ίοπα; 

Ἠαπιιάῖας νετο Ποοίοτε, εοάεπιᾳαθ πιοάο οεἰογῖ. ΔΑί ἆ- 

βποῖῖο οπΙΠ16 Ἰπιπιοάεταιϊοπϊ αἴετί Ιπίεπιρετίες ε[ εἰ α παπα 

Ραυ]ο απίε Η]ρρουγαίε ρει ατοπαίαπι [α[ήίαπι Πετὶ Ρτο- 

πυποϊαναί, Επρίάίας επ]ἶπι Ρτορίει πε ἀεπ[βιαίεπι αἆ 

98 εἰ Ἠηβτες [Ηγ[απι ΔΣΟΠΙΔΙΙΠ ἸαΠίαπι εβεττί ποια ΠΠ1!, 

11λ1 2 
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Εὰ. Οµατε, ΤΧ. [25. 936.1, Εά. Βαῇ, Υ. (597. 298. } 
της ὥσπερ τὸν όνον ὑπ αὐτοῦ λέλεκται σβεννύειν, οὕτω 
καὶ τὴν τῶν ἀθωμάτων ποιότητα. λοιπὴ δὲ ἡ σφοδρῶ Θερ- 

µότης εἰ τὴν τῶν αρωμάτων δύναμιν ἀλλοιώσει τὲ καὶ δια- 

φθερεῖ καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐάσει διασωώζουσαν αὐτὴν τὸ «εἰ- 
λικρινὲς ο. πρός τὲ τὸ στύµα καὶ τὰς ῥινας αὐ- 

τάρκηθ, κἀπὶ τούτων τῶν φύσεων εἰς διάγνωσιν καὶ τῶν 
αρώμάτων }ενήσεται πυρία. εἰ δὲ οὐχ ἕκανὴ ταῦτα δρᾷν 

ἐστιν, ἐξ ἄλλων γνωρισμάτων ἐπισκεπτέον ἡμῖν ἔσται τὴν 

τοιαύτην «φύσιν αὐτὸ τοῦτο πρώτον ἐγνωκότας «ὡς ἐστ 

σπανιος ἡ τοιαύεη κρᾶσις ἐπὶ τῶν γυναικών, ἐπειδὴ  φύσευ 

φυχοότερόὀν ἐστι τὸ Θῆλυ τοῦ ἄθῥενός. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο 
τὴν “Ιπποκράτους διάγνωσιν, ν ἐκ τῆς τῶν ἀρωμάτων 

ποιεῖται πυρίας, ἐπὶ τῶν στεριφών γυναικών εἶναι χρήσιμω- 

τάτην ἤτόυ πάσης ἀμέτρου δυσκρασίας ὑποπιπτοισης ἢ κατὰ 

τὸ σπάνιον ἐκφευγούσης αὐτὴν μιᾶς ἐπ ἐκείνων τῶν γυναι- 
κὠν αἳ (3908) λεπταί τε φαίνονται Νὰὶ µέλαιναν καὶ ὃδα- 

σεῖαι, ὥστε ἐξ αυ- [236] τῶν τούτων γινώσκεσθαυ τὴν 

ἀμετρίαν τῆς κράσέως ἄνευ τῆς διὰ τῶν αρωμάτων πυρίας. 

εοᾶεια πιοάο πεο [οοῖία. Ἡιπι]ά]ία νετο απεπιαάσαιοά σπα 
ἨΗιρροογαίί ἀῑοία ε[ι σεπ1[ΓαΠῃ εκΠίηριετο, Ἱία ατοπια[ πα 

ᾳποᾳ1ε αμα ἰπίεπι ορίαπάεί, Ἠε]φπα νεµεπιεης εβ σα[ῖ- 

ἀῑίαςδ, 94Ἡαε Π οἀογαπι {αου]Ιαίεπι α)[εταρῖί εἰ οογγυαπιρεί, 

αἴφιε Ργορίεγεα ἰρ[απι, [εγναία [Πποετϊίαίο, θὰ 95 εἰ ηαγεδ 

ΓιηΏνελῖ ηοι ρε ἰεί; [ας ἔππι 1Π Ἠῖ οἴἴαπι οαά[οτι- 

Ῥια5 πα[ιχῖς ε[[ε ροἰεπί αἆ Πεν] [αι ἀἰσπο[ίοπεπι ατοπιᾶ- 

ἴαπι ΓαΠ1ίο. Θὶ νετο Ἠαεο ῥΡγαεβατα πεφιεαῖ, εχ 81115 
ἴππο Ποῦῖς Ἰπά]ο]ῖ εγ]ῖ ε]ακπιοάί [ρεοίαπάα παίηχα, Ίος 
αρ[υπα 1π Ρτϊπιϊς ἰοπεπί]θας ταταπι αἀπιούμπι ἵπ πηα]]ετῖ- 

Ρας ἴα]επι {επιρεγαίοποεπι ε[α, απαπἀοφιίάεπι Γεπιῖηα Πᾶ- 

ἵπτα εΏ πιατο {ΠὶρΙάΙοτ. Όματο ο) 1ά εἰἶαπι 4118Π1 6Χ 4γΟ- 
πιαίαπι Γαβία ππα]]οταπι Πογ]]Ταπη οκρ]ογαίίοπεπι Ταοἱί Ηἱρ- 

Ῥοογαίος, εα ππια εΠ, απαπι νε] οι] Πππιοδεγαῖα 

Ιπεπιρεγῖες 11 Γαρᾖοἰαίατ νε] ταχ](πιο υαπίοα ἀρίαπι εΠισία 

η πηπΠοχίρας 1116 4μαθ ἴθπιες, πὶρτᾶς εἴ Ἱηγίας αρρατοηί, 

ία αἱ εκ μῖς Πσηῖ ἠπποάσταία ἀρί[αταπι ἐπίεπιρετίεν [πο 
αγοπηαίηπα Γα[Πία. ρετοῖρίαίαχ, 
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Εὰ. Ολατί, ΙΧ. [236.] 5 Εὰά, Βαΐ. . (298.) 

ξγ. 
ΠΠαραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀθῥένων, 1) γὼρ δι ἀραιότητα 

τοῦ σώματος τὸ πγεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παρα- 
πέμµπειν τὸ σπέρµα, 4 διὼ τὴν πυκνύτητα τὸ ὑγρὸν οὐ 
διαχωρέει έξω, ἢ δια τὴν ψυχρότητα οὐκ ἐκπυριῆταν, 
” » , υ Δ Π - Ἀ Π 4 

ὥστε αΌροίξεσθαι προς τὸν τόπον τοῦτον, ἢ δια τὴν Όερ- 

µασίαν τὸ αὐτὸ τοῦτο γίνεταυ. 

ὍὉ τοῦτον παραθεὶς τὸν ἀφορισμὸν οὐδὲ τῶν ἴδίων 
ἀκούξι φωνῶν. ἐπαγγειλάμενος γαρ ἐπὶ τῶν ἀθῥένων παρα- 
πλήσιον πουήρασθαι τὸν λόγον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ως. ὁ 

Ἡππποκράτης ἔγραψεν, οὐκ ἔπραξε τοῦτο. τεττάρων γὰρ 

ἐκείνου δυσκρασιῶν μνημονεύσαντος ἐχρῆν καὶ τοῦτον ἐπὶ 

τῶν ἀθῥένων εἰρηκέναι τὰς τέσσαρας, ὥσπερ ἡμεῖς ἐποιή- 

σαµὲεν. ὁ ὃ᾽ οὐχ οὕτως, αλλὼ πρῶτον μὲν τὴν ἀραιότητα 
εὐθέως τοῦ σώματος μέμφεται μὴ λελεγμένην ἐπὶ τῶν γυ- 

ναικών, εἷτ οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ λόγος αὐτῷ καθ ἑαυτὸν ἐξεταδό- 

1 ΧΠΠ. 

6οπ[ιπιι]ῖς φετο ε[ ἵπ-πιατίδης γαϊίοι αμὲ οπἰπι ΡΤοΡῖεΥ 

εογροτίς ταγἰταίεπι [ρίγίεμς επίτα [εγεμγ, τα μὲ [επιετι 

ποπ ε]αομίειμγ; αμὲ ψτορίετ ἀεπ[ιέαίετι ΠΤΠΟΥ /οτας ΤΟ 

επεετγµπα! αμ οὗ ΓγὶσἰάΠεαξεπα ΟΠ αεσεπάιϊµγ, μι αἆ 

εἶιπι ἰοεμπι οοδαἲμγς αμ οὔ εαἰιάιιαίεπι ᾖοο ἰάεπι εοη-- 

εὐιρῖε. 

Οµ1 Ίαπο αρ]ιογΙ[αιαπα ἀπιετργείαίας εΠ, Ρτορτῖας εἶας 

ἀῑσίίοπες πο ΙΠπίο]]Ιδ, ΊΝαπι εἀπάεπι ΠΌὶ ἆ4ε νίἰτῖς [ει- 

ΙΗΟΠΕΙΑ, 4πεΠι 4ο π]εχίρας ΗΙρροοταίεβΒ μαβιε {οτα Ρο]- 

Πεῖίμς, Ίοο ποπ Ρταε[Ι ΙΕ, Όυαπι επῖπι 1ο ἆε οπαίμος 

1ΠεπιρεχιεβρΙς ΙπεΠΙΙοΠ ΕΙ ΓεοΙ{εί, Ίππο εἰἶαπι αιιαίαος πι 

πηαγίρα5, απειπαάπιοάμπι Πο {εοΙπιὰδ, ΙΠΙεπηρετῖε5 Ρρχο[εφυί 

ορογίιΐ. Ὑετηπι ποπ ία Γεοί, [εὰ ἵπ ργ]πιῖς 1 εΠ1 

οοτροσ!6 ταγΙἰαίεπι λα ιμν 4απιπαί, ᾳµας πλ] εγί ος Γα1{ 

Ρταεἰεχποί[[α ἀείπάο πεφιε 1ρ[α οἵαΏῖο ρες [9 ἀῑ]ρεπίες 
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Εά, Οἵασί, ΕΚ. [576.] τς Ῥὰ, Βαβ. Υ. (508: 
µενος αληθής ἐστι. φαίνονται. γὰρ οὐκ ὀλίγοι τῶν ἀνδρῶν 

αραιὸν μὲν ἔχοντες τὸ σώμα, γονιμώτατον δὲ σπερµαίνον- 
τερ, καὶ οὐδὲν Θαυμαστόν". ἡ γὰρ ἀραιότης τοῦ σώματος 

ἐπὶ Θερμοτέραις ἅμα καὶ ὑγροτέραις γίνεται κράσεσἰν, αἵ- 

πὲρ δὴ µάλιστά εἰσι πολυσπερμόταται ἅμια καὶ γονιμώταταο. 

καὶ γὰρ καὶ τὴν ὕλην ἔχουσιν, ἐξ ἧς τὸ σπέρμα ᾿ γίνεται 
δαψιλῆ καὶ τὴν δύναμιν ἐξ ἧς πέττεται. ἐξακούτίξέται δὲ 

τὸ σπέρμα τῇ συντονίᾳ τῶν σπερματικῶν ἀγγείων ἐκθλι- 

βύμενον οὐχ ὑπὸ πνεύματος ὠθούμενον. ἀναμέμικται μὲν 
ὰρ οὐσία πνευματικὴ τῇ τοῦ σπέρματος ὑγρόεητι, δεῖεαν 

δὲ καὶ αὑτή τῶν ἐκθλιβόντων αὐτὴν, ὥσπερ καὶ ἡ ὑγρότης 

τοσοῦτον πλευνεκτοῦσα τῆς Ἑηρότητος ὕσαν καὶ θᾶττον ἔξα- 

ποντίδεται καὶ µέχρι πλείονος φἐρεταὀ, ταῦτα μὲν οὖν ὃ 
παραγράψας τὸν ἀφορισμὸν ἀγνοεῖ καὶ πρὸς τούτοις ὅταν 
φῇ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν οὗ διαχωθεῖν ἔξω, εἰ μὲν 
αρ ὑγρὸν ἄλλο τι λέγει καὶ μὴ τὸ σπέρμα, λήρώδης ὁ λό- 
ος" εἰ δὲ τὸ σπέρμα φησὶ διὼ τὴν πυκνότητα τοῦ σώματος 

οχαπιϊπαία νεγα εχΙβή. ΤΙ Παιϊάσπι Πο ραιοῖ οοπ[ρί- 

οἰαπίατ, αι Ποεί οοτρς ταγαπα. ]αχαπιαιε [ονήσπίας, {[ε- 

ΠΟΠ ἴάππθη Ἰαβοηπί Γεοιπάϊ[Πππιαπι, αοά πιπίπια παῖγατι 
ε[Ι. Πανγίίας Παιϊάεπι οοτροτί οα]ιάιοτίρας Απιπὶ εἰ [α- 

πα]άἰογίρας {πεβι {οπιρεγαἰμχῖδ, ᾳπαθ υήηαο ροΙ[Πππαια ρία- 

ΤΙΠΙΟ [είπα [ππα]αιια Γεοιπάι[Ππιο αθαπάαπί, αι εξ 

π]αίεγ]απι εκ αΎιῑα Γ6ΠΠεΠ βρεποταίαγ εἰ {αοπ]ίαίοπι ἃ απα 

οοποος 1 {αγ Παθεπί οορ]οίαπι. ΡΟΙΤΟ απίεπι [ρεγιπα([ῖοο- 

ΤΙΠΙ γα[ογαπι οοπἰεπίΙοπθ οχργείἴαπι ρεπ]ίμταπα, ποτ [ρῖ- 

χ1ιας νἰο]επίία Ῥτορι]ίαπι [ογαφ ε]αοίίαπιαν. ρίγα 

επῖπα [αῬ[απ [ία οσα Γεπιπῖ Παπιϊἁτίαίο ροτιπ][οείατ, ααᾶθ 

οἱ Τρία αἱ ογπιραί να[ς οκρτϊπιεηίριας 1πάϊροι [πι Πτες 

αἴαιε [ρεγπιαίῖσα Πηιπηϊ]ά]ίας, απάε ἰαπίο [Ποοιαίοπι οχ[ι- 

Ρεναί, απαπίο οε]ογίας οπιῖσαί εί ἀῑπιῖας εἰ Ιοηφί5 {εγ-- 

(αν. Πα Ισίίαν 5 Ἰσποταραί α αἱ αρ]ογί/ηαα αἆ[οηῥῃτ οἳ 

Ρταείεγεα αμα ἨΙΠΙΟΓΕΙΑ ρτοβίεν «ου [Γα[θνη πεσα {οταθ 

Ρετναάενα. Θἱ πάιπᾳιθ ἀῑνε[άαι α [έπη ο ἸαήΊογεπα ἀῑοΙε, 

Ιενῖς οι εἳ παραϊογία εἶιθ- οχαο; [νονο ρτορί6ς {ος 
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ΓΕ. Ο]νατι. ΤΧ., [23β. 937.] Εὰ, Βαΐ, Ῥ. (2908.) 
ὅὕλου, μὴ διαχωρεῖν ἔξω παντάπασιν αγνοεῖ τὴν τῶν σπερ- 
ματικῶν ὀργάνων κατασκευὴν, ἄμεινον γὰρ ἦν αἰτιᾶσθαυ 

τὴν ἐκείνων στενότητα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἐφεξῆς εἰρημέ- 

νον, ἄχρι τινος, αληθώῶς αδιανόητον ἔχει τὸ ἐπιφερόμενον. 

τὸ μὲν γὰρ διὼ τὴν ψυχρότητα τῆς κράσέως μὴ ἐκπυριᾶ- 
σῦαι τὸ σπέρµα καὶ διὰ τοῦτο ἄγονον ὑπάρχειν αληθές ἐστι, 

τὸ δὲ αθροίζεσθαι μὴ δύνασθαι πρὸς τὸν τὀπον τοῦτον 

ἐκ περιτιρῦ πρόσ- [297] κειται. μετὰ δὲ τοῦ μὴ προσει- 

ϱἤσθαι τὸν τόπον ὑπ αὐτοῦ, καταλελεῖφθαι ὃ᾽ ὑφ ἡμῶν 

νοηθῆναι. καίτου γ᾽ ἡᾗ τούτων φωνὴ τὴν ἀναφορὼν ἔχευ 
ὡς ἐπὶ τὸ προειρηµένον. ἀλλὼ ταῦτα μὲν σμικρὰ, τὸ ὃ᾽ 
ἐπὶ τῇ τελευτῇ μέγα σφάλμα, λέγοντος αὐτοῦ διὰ τὴν Όερ- 
µασίαν. τὸ αὐτὸ τοῦτο γίνεσθαι" φανερώς γὰρ ἐπὲ τὸ 
προειρ)μένον ὁ λόγος οὗτος ἀναφέρεται. προείρηται δὲ διὰ 
τὴν ψυχρότητα, οὐκ ἐκπυριᾶται, ὡς ἀθροίξεσθαι πρὸς τὸν 

τόπον τοῦτον, ὥστε καὶ διὰ τὴν θερμασίαν χρὴ νοεῖν οὐκ 
ἐκπυριώμενον οὐδὲ ἀθροιξόμενον ἐν τοῖς σπερµατικοῖς ὀρ- 

γάνοις τὸ σπέρμα. προφανῶς δὲ ἐστιν ἄτοπον τοῦτο φρύ- 

οοτροσῖς Γρί[Πιιάίπεπι {πε ἀῑοῖε {οταν ποπ Ῥτοάίγε Γεπι- 

πα ίααα Ππβγαπιεμίοταπι [ἰγποίπταπι Ῥτοσίας ἀρποταί: ΡΤαε- 

ΒΙΠ[Γει επ] Πρίογαπι απσιβίαπη σαπ[ατ.  Ομῖη εἴἶαπη αποά 

4εἴπεερς «ἁἀῑοίίας, τὰ αιαἀαπίεηας γεγαπι εχκἰ[εης [εειι- 

ἴεια Ἰαρεί εἰαι[ι]απι αἲ οπιπὶ [οεη[α αρ]οτγεπίεπι, Ίναπι 

Ῥτορίες Τεπιρεταπιεπίϊ {]σΙάΙἰαίεπι [ΘΠΙΕΩΠ ΠΟΠ ΙΠοεπάΙ αο 

Ῥτορίετεᾶ 1Π{εομπάαπι εχΙ[ίεγε γεταπι εΠ, Οποά αμίεπι εο 

Ίοοί οο)1ρῖ πεηαεαί, εκ αβθιπάαπίϊ αἁάϊίαπι εΏ, ουππι εο 

αποᾷ πεφιιε Ίοει αὓ 1ρ[ο επιποϊαίας, [εὰ α πορί 1Πίε]- 

Ἡρεπάας τεπηα αχ, {απιείῇ νοκ ἀεπιοπβταίίνα, εο, αἆ 

αἰηαῖά αιιοά [αρτα ἀῑοίωπι είε οροτια!, λαδεῖ τε]α[{οπεπι, 

θεά Ίαες φιἶάεπι ραγνα Γιπῖ, αἲ [8 αρ]ιογί[ηὶ Άπεπι ϱἵ- 

τος ππαρηας εἰ, «μπι 1ρ[ο Ρρτορίετ οαά[ιαίεπι 1ά6πι ΕΥε- 

ηϊτε ἀῑσοαί: ππαπΙ{ε[ο Παππφαε τ [αρετίας ἀῑοίμπι Ίαες 

οτα[ο χε[εγεπάα ο. ἨὨϊοίαπι Υετο [αργα Γη οὗ [τὶρίαϊ- 

ταἲ ετΠ Γεππεπι 71071 ἴποα[ε[εετε, μὲ εο ἰοοὶ ευβαἴμγ. Οσα 

εί ρτορίες οαἱογειῃ πεφιε ποεπᾶῖ [ΕΠΙΕΠ, πεπε 1Π {ρεΓ- 

πιαἰῖο] Υα[ς5 οοαοετνατὶ Ππίε]Ιρεπάππι εἴ, ἨΗοο αὐίεπι 



β79 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά. ΟΠατί, ΤΧ. [227.] Εὰ. Βα{, Ύ. (998.) 
γεσθαυ μὲν γὰρ ἢ ὀπτᾶσθαι ἤ τι τοιοῦτον λέγειν, πάσχειν 
τὸ σπέρµα δια τὴν δερμύτητα λόγον ἔχει τὸ δὲ μὲ ἔκπυ- 
ριᾷσθαι παντάπασιν ἄτοπον, 

ξό- υ ) 

ζλα διδόναυ κεφαλαλγέουσυ καὶ πυρεταίνουδι κακὸν καὶ 
οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορύζοντα καὶ τοῖσι ὃι- 
Ψώδεσυ. κακὸν δὲ καὶ οἷσι χολώδεες αἱ ὑπογχωρήσιες καὶ 
ἓν τοῖσι ὀξέσι πυρειοῖσιν ἐοῦσυ καὶ οἷσιν ἂν αἵματος 

πολλοῦ διαχώρησις }ἐγονεν. ἁρμόδει δὲ τοῖσε φθινώδεσν 

μὴ λίην πολλῷ πυρέσσουσι διδόναυ γάλα καὶ ἐν πυρὲ- 
τοῖσι μακροῖσι καὶ βληχροῖσε, μηδενὸς τῶν προειθηµένων 
σημείων παρεύντος, παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκόσι. 

Ὅτι τὸ γάλα ταχέως ἀλλοιοῦταυ διττὴν ἔχει τὴν ἆλ- 
λοίωσιν, ὅταν μὲν ὁμιλῇ πλείονι Ὀερμασίᾳ, κνισούμενον 

3 ’ [ιά 3 3-9. / ’ 2 / ” , 

εὐθέεως, ὅταν ὃ᾽ ὀλίγη, ταχέως ὀξυνόμενον, ἔνεστι μέν σου. 

ονιἀεπίεγ αὐ[αγάππι ο: ηαπι Τογγετὶ ααί α[[ατὶ ααἲ εἶς- 

πηοςἱ αἰἰᾳαῖᾷ α{Πγπιαγα ρα ΓΕΠΙΕΠ α 991οΓ6, ταΙοΠθΙΠΗ Ἰμᾶ- 

Ῥεί; αἲ ποη ἀποα]είοεγθ, οπιπῖπο αδ[ατάαπαι εῇ, 

ΙΓ ΧΥΙ. . 

Ίιαο επ]νεγε εαρίε ἀοίεπιίδιω πιαίωππ. ἸΜα]ωπι εἰῖανα Πε- 

ὁτίεἰιαπείδιις ει φμίθμς Πγροελοπάγία [μῦίαια οὐπιμγτπι-- 

γαπὶ ει [ἱομίο[ς. Παπ φµοφµε ει φμίδμς δἱἱο[ας 

Γωπε ἀε]εοιίοπες εἰ αομία Γεῦγε ἰαδογαπιίθιμς ει οιμίδι 

εορίο[ [απβμὶς ἀε]εοιίο γαεια ε[, -«ἱ ταδίάἰς ἰαε ατα 

οοπυεπῖε Ἰοιπ υαἰᾶε αἀπιοάιπι [εὐγίοιίαπείδως εἰ ἴπ Γεὐνί- 

δις ἀἰμειμγπϊίς ας ἰεπείς, [ ργαεάἰοξογιπα [όποτγμπι πιζτ. 

ἰωα α[]οτῖε εἲ ργαείεΥ ταιίοπεπι επιεπιμαεῖς. 

Οιιοὰ Ίαο οἵίο αἰεγοίαν αποάᾳαο ἀαρ]ίεεπι Γαεαί πι- 

{αἴ1οπεπ1, Ρ]άΓίπ1ο πἀποίαπι οβ]ογί απ ΡΕΙΠΙΗΠΑ 11. π]άο-ν 

χοπ αΡίεηΦ, ῥᾷϊοο Ρ{ΟΙΙΗΙ5 αοε[οθαθ, Ιδῖ [οἶτο Ἰοεί, [ 



ΚκαάΙ Τά 4ΜΠΚΟΙ ΕΙΣ αττοῦΣ ΡΠΟΜΝΗΠΜΑ4ΙΤΑΗ. 8739 

ΓΕ. ἶατι. ΙΧ. [251. 238.] Κ. Ῥα[. γ.(ϱ 98.) 
κατανοῆσαυ τοῦτο ἐπὶ πυρὸς ἔψοντι παραχρῇμ μα μετὰ τὸ 

τῶν τιτθών ἐκπεσεῖν αὐτὸ, τοῦτο, δὲ ἐν τῷ κεῖσθαι καθ’ 
ἑαυτό. τῷ μὲν γὰρ ἑψομένῳ ἡᾗ πρὸς τὸ κνισώδες ἅπυτυ- 
χία, τῷ ὃ᾽ ἀποκειμένῳ ὀξύνεταυ πάντως του Όᾶττον ἢ 

βραδύτερον. οὕτω δὲ καπὶ τῶν ὑγιαινόντων, εἰ μὴ πεφθείη 

καλώς, τοῖς μὲν ὀξύνεται, τοῖς δὲ κνισοῦταυ. κατὰ μὲν 7ὰρ 

τὴν ψυχροτέραν κοιλίην ὀξύνεταυ πάντως ἤτου θᾶττον 
Αραδύτερον, κατὰ δὲ τὴν Θερμοτέραν κνισοῦται. τὸ μέν- 

που καλώς πεφθὲν γάλα τρὀφιμόν τ ἐστὶ καὶ εὔχυμον. ἐν 

αὐιῷ δὲ τῷ πέττεσθαι καὶ τούτοις ἐξαίρει τε τὰ ὑποχόν-- 

δρια καὶ κεφαλῆς ἅπτεται. ταῦτα μὲν οὖν αὐτοῦ τὰ έργα 

Καὶ τὰ πάθη καπὶ τῶν ὑγιαινύνιων Φεάσῃ" τὰ ὃ᾽ ἐπὶ 
τῶν νο- [3238] σούντων ὁ ᾿/πποκράτης διεξέρχεται, φαι- 
φύμενα μὲν ἑκάσιοτὲ καὶ διὰ τῆς αὐτῶν ἐκείνων πείρας 
καὶ τὰ πρὸ τῆς ἐμπειρίας γιγνώσκεσθαυ δυνάμενα. ὅπου 

γὼρ ἐπὶ τῶν ἀμέμπιως ὑγιαινόντων ἴσμεν αὐτὸ κεφαλαλγές 

τε ἅμα καὶ φυσῶδες ὑποχονδρίων ὑπάρχον, οὐδὲν δὲ Θαυ- 

μασιὸν ἐπινοεῖν ὡςρ τοῖς Ίδη κεφαλαλγοῦσιν ἢ μετέωρα τὰ 

Ρατίΐπι αἱ ο πιαπιηιῖ επιπ]οίησα ε[, Γαρτα ἴδηεπι ἆεεοχε- 

τὶς, ΡαΓΙΙπα νεχο [οο[απα Ρεν {6 τερο[αεχῖ. ΊἈαπι ἀεσοοίο 

ΠΙ 1Π πιάοτε ἀερταναίϊο; τΤεροβίο αςος οπιΠῖπο γνει οεἷ- 

{1μδ νε] ἰατάῖας οοπἰγαµαίμτ.  Ό]ο ααίοεπ εἰ 1η [αηῖς ΠΙΠ. 

Ῥτορε οοπσοφμαίασς, οααἰρμκάαπι αοε[οί, ΠοΠΠΙΙΙ15 1η ηὶ- 

ἀοτεπι αδῃί. ἨΥεηίτίοα]ο {ΠΙδΙάΙογε ῥΡτον/[μ5 αοε[οΙί {αγά]τας 

οἸάμδνε, οαἱάϊιοτε πΙἀοτι]εηία5 ενας], Ίαο ἵαπιεῃ Ρτορα 

οοοί πι αλ ῥρτοβυπ]φιο ογεαί Ἠαποχεπι. ἆΣπίετ οο/πεηά πλ 

1ρ[9 εἰἶαπῃ [αμῖ5 Ἠγρουμοπάτία Ίαο αἰἴο]ΗΙ οαραίᾳἁε Γεγῖ. 

Ἠος Ἱρίίαγ Ἰαοίῖς εΠεοίας εἰ α[εοίιφ 1Π [απῖδ 4«ποημε [ρε- 

οἰαίηγιι 657 Υετιπῃ Ύααε Ιαρογαπίιθμς λαυ[ιο Ιαοείε αροῖ- 

ἀπηῖ, εα ρειουγηῖ Ἠϊρροσαίεδ, «δοχαπάεπι εχρεγε]α 

Ῥοβιπα οπιπῖ ρα ππαπ][εβα, απδε Ρο[ιιπί εἰἶαπι αὐἱε εκ- 

Ρετεη[ῖαπα οορποίεὶ. Ὀδί πάπια Ἱπίερτα [αη]ίαίε [γι - 

ερις Ίαο οαρ]ῖ5 ἀοἱοτεπι ππονετε [ππα]πε Ἠγροςμομόγία 

1π{]αχο ΠΟΥΙΠΙΙ5, ΠΙΙΣΗΠΙ οετίο ΠΟΠ εἰὶ αμἱρις Ίαπι σαρηῖ 

ἀο]εί  ααἲ [αρ]αία [απί Ἰγρουμοπδτία Ίο ἀ1ΠΙμι]ο {πλάι 



ὰ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ αΦΟΡΙΣΙΙΟΙ 

. Οματῖ. ΤΝ. [238.Ί - Εά. Ῥα[. Ύ. (998. 999.) 
Ἐν οόνδρ ἔχουσιν ἐναντιωτατόν ἐστι. καλῶς δὲ εἶπεν ὑπο-- 
χόνδρια μετέωρα, καίτου δυνάµενος εἰπεῖν ἐμπεφυσημένα φαὲ 

φυσώδη. οὐ γὰρ ταῦτα μόνον τὸ γάλα βλάπτειν πέψυκεν, 

ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ ὁπωσοῦν ἄλλως μετέωρα κατά τὸ 

φλεγμονῶδες ἢ ἐρυσιπελατῶδες ἢ σκιρρῶδες ἢ οἰδηματῶδες 

πάθος. ἔτι δὲ δὴ μᾶλλον ἂν ἀπόστημα µήδέπω συνεῤῥη- 

γµένον ᾖ καθ ὑποχόνδριον, οὐκ ἀγαθὸν οὐδὲ τούτοις τὸ 

γάλα. τα μὲν οὖν τοιαῦτα πάνια δι ἑνὺὸς ὀνόματος ἐδή- 

λὠώσεν εἰπωὼν ὑποχόνδρια μετέωρα. βλάπτεσθαι δέ φησι καὶ 

διαβορβορύξοντα πρὸ τοῦ γάλακτος, ἕτέρα μὲν ὄντα τῶν 

ἐμπεφυσημένων καὶ τεταµένων, φυσώδη γε μὴν καὶ ταῦτα 

καὶ πνευμµατώδη. µείξων μὲν οὖν ἡ βλάβη τοῖς διατεταμέ- 

φοις ὑποχονδρίοις, ἑλάττων δὲ τοῖς διαβορβορύξουσιν, ἀλλ' 

ὕμως οὐδὲ τούτοις ἐστὶ τὸ γάλα χρήσιμὀν, ὀξύνεταυ γὰρ ἐπὶ 

αὐτῶν. ὀθῥὸν µέντου γάλακτος ἠδένοντες ἆλσὶ καὶ μέλιτυ 

πολλοῖρ τῶν τοιούτων ἐδώκαμεν, ὀνίνανται γὰρ ὑπιούσης. 

αὐτοῖς τῆς γαστρύς' καὶ τοῖς διψώδεσοι κακὸν εἶναί φησὸ 
τὸ γάλα, κνισοῦται γαρ ἐπ (299) αὐτῶν, ἐάν τε φύσευ 

ε[ζο «οἱ]σετο, ἸἨεοίο Υεγο [α[ρεπ[α ἀῑκίι Ἠγροου]μοπάτία, 

οἰἴαπιῇ. ροϊιετ]ί Ἱηῃαῖα: εἰ Παίιιο[α ἀϊσετο, ΎἈοι επ]πι Ἠαθα 

Γοίαπῃ γροομοπάσία Ίαο Ἰαεάετο [ο]εί, [εᾷ εἰ αἰῖα οπιπῖα 

νι[οογα 4παε 4Ποθῖιο πιοᾷο [α[ρεπ[α [απί Ῥτορίογ αἴ(παπι 

αΠεοίῖοπεπα ΡΜΙεδιποποάςπι γε] εγγβρε]αιοάεπι νε] Ρρτορίες 

{οἴνν]οάεπι νε] οεἀεπιαίοάθπι. Αο [απθ αΙϊαπιπΙπι πιαρδίΒ 

{ αὐ/οε[ας Πέ 1π Ιγροσμοπάσϊίο πόπάτπι ταρίας: 5 οἰῖαπα 

Ίαο ε[ι Ἱπαία. Αίαιε Ἰαεο οπιπῖα Ηἱρροογαῖεδ Ππο νερο 

βσπϊβοανίϊι, ἆάπι Ἰπαιί Ἠγρουμοπάτία εἰαία, Ίαο φποφαε 

πηγα Ρας Ἠγροςμοπάγδ απαε αρ ἱπῇαις αο ἀϊβίοι-- 

τ1ς [απῖ ἀϊνετία: Παἰιι]επία ἵαπιοπ 4ο Παίιποία Ἠαεο 4 ποφπε 

Γαπί, ἸΜα]οτ Ἱίαφαε Ἰαε[ο οοπίαπῖ Ἠγροσμοπάν]ῖ ο,νε- 

ηπί, ΠΙΙΠΟΣ α [σπα πει η πγαπ δα, Ύοεγαπι ἵαπεπ πεηθ 

Ίαο 1ρ[5 ο[ι πε: ἵπ 1 οί Ίαο ασε[ο, ΘΒ6ΓΙΠΗ {απο 

Ἰαοἱ1 [αἱα αἱ ππε]]ο οσο Γίαπα πια] ε]αθπιοςί οχι Ιπλας, 

41ο 1ρῇ αἰνο [αράποία ααχίαπα τεοιρεγεηῖ. η: 

«οι Ίαο Ῥγανιιαι ο[ο ρυοπιµοίαί, πἰάοτα]θπίααι εΠΙΠΙ 

ἵπ 1ρῇς τοάδίίας, [νο 1ρβ παίανα ΒΙαπΙί, Άνο αμα ου- 
/ 

ι 



ΚαάΙΓΑ4/ΠΗΙΝΟΙ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΣ ΠΟΙΝΗ ΤΑ. θτ5 

Εά. Οἶατι. ΤΧ. [258.] ! Γά. Βαθ. . (9909.) 
- / Δ Ἆ πιά 

διψώσιν, ἐάν τε καὶ κατα τὸν κπαιρὸν τίνα γεννηθώσι. καὶ 

μὲν δὴ ὅσαι διαχωροῦσι χολώδη καὶ τούτοις ἐγω φαίην ἂν 
τὸ γάλα κνισῶδες, οὐχ ἦττον δὲ καὶ τοῖς ἐμοῦσι τοιαῦτα. 

/ κ 4ἱ ᾿ ’ ε 3 - /: να) ς ΄ 

καθύλου γὰρϱ ἐμαθομὲν ως αλλοιοῦται τάᾶχιστα προς ἅπαν- 

των τῶν Θερμών αἰτίων ἐπὶ τὸ κνισῶδεο. εἰκότως οὖν 
βλαβερὸν καὶ τοῖς ὀξέως πυρέττουσι. γαΐ µου δοκεῖ βέλτιον 

ἂν ἡᾗ λέξι οὕτως ἔχειν, κακὸν δὲ καὶ οἷσι χολώδεις ὑπο- 

χωρήσιες καὶ τοῖς ὀξέσι πυρετοῖσιν ἐοῖσιν. οὐ γὰρ ἐπὶ 
|) ’ 3 ’ /΄ , ε] 3. .) .Ἱ 3 

τουτων αμφοτέρων μµθνον ῥλαβερον ἐστιν, αλλα καὶ καθ 
ε ο) ” 4 τ 4 ΄ ’ 3 ΄ ' 

ἕκάτερον ἰδίᾳ. ταῦτα μὲν οὖν τὰ παῦθη βλαπτευ τὸ γαλα 
, υ » 5 ” 3 ων ο... ο) ο ’ ο 

'µεγαλως, τα ὃ ἐφεξῆς ωφελεί, περὶ ὧν ὁ /πποκρατης οὗ- 

τως ἔγραψεν, ἁἄρμόξευ δὲ φδινώδεσι μὴ λίην πολλῷ πυρέτ- 
τουσυ διδόναι, περὶ τῶν φθινωδῶν γὰρ ποιεῖταυ τὸν λόγον 

πρώτον. αἀκουστέον ὃ᾽ οὕτως ὀνομάξδειν αὐτὸν ἐκείνους ὕσου 
- ΄ ἡ ] 3 2) 3 ΄ 3 νά 3 ” 4 

νοσοῦσι φθόην, τοὺς ὃδ᾽ ἄλλους ἐκτετηκότας ἐφεξῆς ἐρεῖ κατὰ 
τὴν λέξιν, ἧς ἡ ἀρχὴ, καὶ ἐν πυρετοῖσι βληχροῖσι καὶ µα- 

κροῖσι κοινὸν ὃ᾽ ἐπὶ πάντων ὕσου γάλαβτος χρήξουσο τὸ 

σα[ίοποε Π{]οι]ο[ ενα[εγῖπῖ. Τε νεγο 4μαθ Ῥ]]ϊο[α ἀα]ίείιαπε, 

16 ποφπο πάογπ]επίαπα Βετὶ Ίαο 1ρ[ε ἀῑκετίπη, ἨΠοῦ πηῖ- 

ημς Έα αι ἵαλα Ῥ]]οί[α ενοπιαπί, ΑΡ οππῖρας Πᾳαῖ- 

ἄεπι οαι[ῃς εα]ίάῖς Ίαο ΙΠ ΠΙἀΟΓΘΠΙ 66Ί6ΓΓΙΠις6 νΥΕΓΙϊΙ ΟΠΙΠΙΠΟ 

Ίαπι ἀἰάΙοῖπια5. Μετιο Ιδίίαν εἰἶαιη αοπία [ουγῖοῖ{αιι τρις 

Ί8ο ποχΙιη, ΑίαΙα πΙΗΙ ΠΠεΙΙ5 Πα [6 Ἠαβογε ἀῑσ[ίίο ν]- 

ἀείαχ;  ππαίωπα εἰἶαπα ἰαο οιῖθις δί[ίο[αε [ωπε ἀε]εοίοπες 

αμῖδις [εῦγει [μπι αεμίαε. Ἀοπ επίπι πἱτίδηιε Πα] αή- 

οἱ] [ο]απα, Γεὰ Γεογβπι εἰῖαπι Ίαο ποκῖπια ε{, Ἠϊς 161{1Γ 

αΠεοί]θιας Ίαο πιᾶσπορεγο ποχαπι Ἰπ[εσί; 15 νετο αἱ {[ε- 

απυπίτχ ει ρετιῖ]ε; 4ο απῖρις Πία [οπρβι Ηιρροογαίθς: 

αἲ εαδίαάὶς ἰαο ἆατε εοπυεπἰὲ ΠΟΠ πιαΣπορετε Γεὐνίεἰεαηιεῖ-- 

Ὅωο. ΕΒΤΙΠΗΠΠΙ επ]πι 4ο {αβρ]άϊδ νετρα {αοῖί, [Πο αππίεπι {ρ[απι 

1]]ο ΠΟΠΙΙΠάΤΕ Ρρετοῖρίεπά μπι εί, αἱ Ρ]ί]οε Ιαβοταπε,. Ώοε 

οοἰεγῖ5 απίεπι εχιεπιᾶ[ῖ εἰ εχ]ιαι/[15 ἀείποερς ἀῑσίπγιδ εἴ 

ἵπ εα ἀΙοίοπα, ου]ας 1π1πμπι ο: εἰ ἵπ Γεῦτίδις ἀἰμιμγπίς 

ας [επῖῖ. ΑΙ οπιπΙρας Ἰαοῖ [απ οοπσεἀσπἰῖραδ οοπι- 

ππμηδ [εμ[ης ε[ι,᾽ οἶρο ορι8 ε[ῖε ααϊ Ροπῖ {ϊτ [ασοὶ, απἰ- 



α7β ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εὰ. Οἰιατῖ, ΙΧ. [238. 939. Ί Εὰ. Ῥα[, Ῥ. (9909.) 
δεῖσθαυ πτροφῆς᾽ εὐχύμου τε ἅμα καὶ ταχέως αναδιδοµένης. 

καὶ οὐ δεῖ ταράττεσθαν εἰ τὸ γάλα φαμὲν εὔχυμον, φυσῶ- 

δές τι ἔχον. καθύλου γὰρ εὔχυμα λέγομεν εἶναι ὕσα μετὰ 
τὴν πέψιν εἰς χρηστὸν χυμὸν μεταβάλλει, ἤτοι εἰς αἵματι- 

κὺν, οὗτος γαρ φίλιος ἡμῶν χυμός. διὰ τί δὲ εἶπων, ἁρμό- 
δει δὲ φθινώδεσι, προσέθηκε, μὴ λίην πολλῷ πυρέσσουσινν 

ἄξιον εἶναί µου δοκεῖ σκέψεως οὐ μικρᾶς. Ίρκει γὰρ καὶ 
χωρὶς τοῦ λίην. ἂἄρ' οὖν καὶ τοῖς πολλῷ πυρέττουσε µόνοις 

μὴ διδόναι τὸ γάλα» ἢ τοῖς μὲν λίην πολλῷ πυρέττουσό 

µόνοις δίδωσιν ἢ) παρεγγέγραπται πρός τινος τὸ λίην, ὥσπερ. 

καὶ ἄλλα πολλά; ταυεὶ μὲν οὖν ἐπὶ σχολῆς τι [239] ἕη- 
τείτω. τὸ δὲ τοῖς πολλῷ πυρέττουσι μὴ διδόναι. τὸ γάλα 
παρ ἡμῶν 1δη μαθωὼν ἴστω. Ὀαυμάζω δὲ πὠς ἐφ ὧν κὲ- 

λεύει διδόναι τὸ γάλα προσέγραψε, μηδ ἑνὸς ὦν προείρη- 
ται παρόντος, οὐ κατὰ βραχυλογίαν τοῦτο ὂν τῆς ἀφορι- 

στικῆς διδασκαλίας. ἐγινώσκετο γὰρ ἐξ ὦν προειρήκει καὶ 
μι ῥηθὲν ὅτ δοτέον φΏινωδεσι Καὶ παράλογον ἐκτετηκόσιν, 

ᾳπο πια] οε]εγίίεν ἁἰ[νιρααίαν. ἨΝε(αο Ρεγπτβαπάαπι «ῇ, 

{ο Ίαο Παιαιεπίαπα αἰἰφαῖά Ἰαῦεπθ ειο]λγπιαπι ε[[ο ἀῑσα- 

πηΣδ. απ 1Ππ υπ]νετίααι ειογπια εί[ε ἀἰσίπιπθ, Ύπαθ 

Ρο: οοοΙοπεΠι ἵπ Ῥοπαπι. [ποσα γιάε]]οεί [απσαῖηθπι 

πηία πα: ο οπΊπι πολρῖδ απιϊσαΡΙ]5 [πσοιμς εΠ. Όταν αιι- 

τοπ ο ππαι ἀῑκΙ[εί, οοπγεηΙ ααίοπι ἰαρίάϊς, αἀ]εοῖε, πο 

αἀπιοάιπαι υαἰᾶε Γεὐτίοιαπείδιις ἀἱρα ια πι μὶ νιάείν οοΙι-- 

ΠάεγαίΙοπθ ΠΟΠ ράγνα. ΊΝαπι [α[μοιεραί οἰίτα να]ἀε, αᾱ- 

πιούμπα ἀἱσετε, ίγαπα Ἱρίίας [οἱι αἀμποδ απ Γευγ]οία{]-- 

Ῥις Ίαο ηοι εχἡ]υεί ὁ αηΏ [οἱἱ6 ΠΟΠ να]άο αἀιποδμια Γευτί-- 

οἰίαπίίδις εχμίρειῖ. Απ αὐ απο {αἱ[ο αα [ουρία Πί ραν- 

Πεμ]α, φαἰάε, ιαἱ εἳ Ῥ]ετα(ιο αἰία Ῥευ οἵππι ευρο Πα 

αμ] ἆαπ] Ρεγοι]χαί, ἃ ἨΟΡΙ5δ νεχο Ἰοο 1π Ρρταε[εη[ῖα Ἰα- 

Ῥείο, Ίαο ναἰᾷε Γεργιοιίαμί1δας ἆαπάαπι που ε[[ε Μιγος 

απἱοία 41οπιοάο 1π 115 οί θας Ίαο ἀαγὶ ]α0εί αζ[ογίρβε: 

[ μΙαεζἰοιΟΥΙΗΗΠ /βπογιπι πι[{ιέηι α[]μεγίέ. 1 οηπῖι α 

ἀοοίνίπας αρ]ιοχ][]οιο Ρτεν]οφαεπίῖα αἰῑεπααα ε[, Εκ 5 

Παίάεια αιιὰο ρη]μ5 ἀἰκεταί, ἱπιε]]ἰρεναίας, εἰίαμηίι ἆ- 

οἴαπι ΠΟ {αΠεί, ἁαπάμ [οἱ]οσί {αρίιάῑ εἰ ρταείες τᾶ- 
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ἄνευ τοῦ κἐφαλαλγεῖν ἢ ὀγκοῦσθαι τὸ ὑποχόνδριον Ἰολώ- 

δεις γίνεσθαι διαχωρήσεις ἡ τῶν ἄλλων τι πῶν τοιὐύτων 

ὑπάρχειν αυτοῖς ἢ οὐχ ἁπλώς, οὐδὲ αεὶ βραχυλογίαν ἀσκεῖν 

ἔοικεν ὁ “Γπποκράτης, ἀλλ ἐν οἷς μιέγα τι τὸ μιά ομάιόν 

γον τῷ αμελώῶς ἀκουσθέντι διδάσκει, λέγειν ἐπὶ τοὐίων οὐκ 

ὀκνεῖ ταῦτα ἐνίοτε δὶς ἢ καὶ τρίς, 
' ἳ 

έωι ξε᾽. 
ὋΦ ’ δή » 3 ἕλ Π ιν 1 -ω 3 

“Οκόσοισιν οἰδήματα ἐφ ἕλκεσι φαίνεται, οὐ µάλα σπὠν- 
ται, οὐδὲ µαίνονταυ τουτέων ὃ᾽ ἀφανισθέντων ἑξαίφνης, 

τοῖσι μὲν ὄπισθεν σπασμοὶ, τέτανοι" τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν 

μανίαν ὀδύγαυ πλευροῦ ὀξεῖαι Ἠ ἐμπύησις ἢ δυσεντερίη, 
ἣν ἐρυθρὰ ᾖ τὰ οἰδήματα. 

τα 

δήµατα προσαγορεύει, περιεχομένων ἐν αὐτοῖς δηλονότε καὶ 

’ . 

Τοὺς παρῷὼ φύσιν ὄγκους ἅπαντας ὁ πποκράτης οὐ- 

Ἠοπεπι εχίεπμα!] Ίαο ε[ε, πὶΠ οαρπί ἀο]εαί απὶ Ἠγρο- 

οἰιοπάτίαπα {απιεαί ααἲ Ῥ]]ο[αε [Πε ἀε]εοίῖοπο ααί ἀεπί- 

«πε αἰῑιά ε]αδπιοάί 1ρῇ5 αάΠί, Απ΄ ποπ Ππιρµοϊίες, ηειθ 

{επηρες Ὀτενιίαίεπι [εγνατε ν]ἀείατ Ἡϊρροοσταῖες; {[εὰ 1Π 

ααἶριας πιοσπαπη αφαοά Ρρετίοι]απι Ππιπιϊπεί, [ περ]ρεῃ- 

Ππς αιοά 1ρ[ο ἀοοεί αοοὶρἰαίασ, ἵπ Πΐ Ρΐ ἵετγε θὰ ἆθπι 

τερείετο ποπ γετείιαγ ᾖ, 

ΙΣΧΥ. 

Ομΐδις μπα μ[οεγίδιι ἔμήπογες εοπ[ρἰοϊμπέμγν Ἡὶ ᾗεγε πο 

εοπυεἰἰμπέμγν πεφµε ἵπ πιαπίαπα Ἱπιείάμπί, Ἠϊς αιέεπι 

:ἀεγερεπίε ευαπε[οεπιῖθως, ομίδις φμἰάεπα γεἰγοτ/{µηι ϱο- 

φμ][ιοπες εἰ εειαπὶ οὐ ογίμπέιγς οιίδι νετο απγοτ[ µη 

πιαπίαες, ἰατετὶς ἀοίογες αεµὶ αμι επιργεπια αμί ἀγ/εν- 

εετία, [ι τµθγὶ ΕµΠΙΟΓΕΣ επειεγίΠΕ. 

ΤΗΠΙΟΥΕΒ ΟΠΙΠΕΦ Ῥγαείες Παίιγαπι οεἀεπιαία ποπιῖμαξ- 

Ἠϊρροοχαίεδ, απῖβας νἰἀε]οεί οἰἴῖαπα ΡΗ]εσπιοπᾶαθ ΟΟΠΙΡΥ6- 



8 -ΑΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΠΟΡΙΣΜΟΙ. . 
Γὰ. Ονωνε. ΙΧ. [290. 940.1 Εά, Βοῇ. γ. (200.) 
τών φλεγμονῶν καὶ μέντοί καὶ αὐτὸ. τοῦτο τοὔνομα τὸ τῆς 
σλεγμονῆς ἐπὶ. τῆς φλογώσεως μᾶλλον οἳ παλαιοὶ πάντες 

ἔλεγον, εἰ καὶ χωρὶς ἴγκου συσταίη. ἔστι μὲν οὖν τὸ νῦν 
λεγόμενον τοιοῦτον, οἷς ὄγκοι τοῖς ἕλκεσιν ἐπιγίνονται, οὐ 
πάνυ τι σπὠνται οὐδὲ ιαθφογεαμι εποῦτο δὲ ἔνδειξιν ἔχει 

τοῦ καὶ σπᾶσθαιυ μὲν τινας ἐπ ᾽αὐτοῖς καὶ μαίνεσθαι, αλλὰ 

σπανίως τοῦτο πάσχειν, ὅταν δηλονότυ μέγεθος ἀξιόλογον ἢ 

κακοἠθειάν τινα προσλάβωσιν, ἂν µέντου τύχωσιν ἀφανι- 
σθέντες ἐξαίφνης οἱ ὄγκοι, σπασμούς τὲ καὶ τετάνους ὅταν 

ἓν τοῖς ὀπίσω µέρεσιν ᾖ τὰ ἕλκη, τούτέστι κατὰ τὸν νῶταν, 

τὰ ὃδ᾽ ἄλλα τα ἐφεξῆς εἰρημένα τοῖς ἐν τοῖς πρὀδω µέρεσυ 

εγενημένοις ἔπεσθαί φησυ. νέευρώδή μὲν γὰρ τὼ ὄπισδεν, 

ἄρτηριώδη δὲ καὶ φλεβώδη τὰ ἐμπροσθέν ἐστιν. ὅταν οὖν 

ἀπὸ τῶν ἠλκωμένων μερών ὃ χυμὸς ὁ ποιήσας τὸ οἴδημα 
ἐπαναβῇ πρός τι τῶν κυρίων μορίων, ἐν μὲν τοῖς νευρώ- 

εσυ µέρεσέ τοῖς ὀπίσω σπασμοὶ καὶ τέτανοι γε- [2401] νή- 
σόνται, νεύρων δὲ ταῦτα παθη, ἐν δὲ τοῖς πρόσω μανία 

Ἠαπάαπίαν,  Οααππ(ααπι Ίου 1ρΓατη ΡΗΙεσαιοπθ ᾖ. 6, 1η-- 

Παπιπια(1οπῖ ΠΟΠΙΕΩΏ 46 Ρ]μ]ορο[ι [ει Πασταπίϊῖα Ρεϊ[οί ΟΠΊΠ6Β 

ἀῑδεραπί, εἰαπαῇ οἴίγα ἔµππογοπι σοηβ[ϊογει.  Οαοά Πίαπτθ 

Πμπο Ργοπιποἰαίις 6[ λι]αδποάΙ: Ἱπ απἱρας ἔάπιογες πα]-- 

οετῖρις [αρετνεπϊαπε, ποῦ αἀπιοάππι οοπνε]απίας, πεφπε 

1η [αΠΙαΠ!, . Ἠαεο ααἰδπι Ιπάῖσαϊ ογα(ϊο ποππα]]ο5 ααἶάεπι 

Ἱπ 1ρ[5 οοηγε]Ιῖ αο Ἱπ[απίγα, [εά χατο 14 αεοϊάςτε, ϱ παπι 

νιἀε]ῖοεί ἵπ Ρατίε πεγγοία Ἱπβρπεπι πιασπ Παζ ἴπθεπα αῖ πηᾶ-- 

Πρητίαίεπα Γαριετίηες { νεο ἴαππογεν ἀεγερεπίθ οΡ/Ι{Πθ- 

Πέ, «ϱοΠΝΙΙΙΙοΠςΦ 4ο ἴἰείαπος Γεααί α[ήγπιαί ἀωπιίαχαί 

ρΡατίῖῦις ροβεγογίρας, Ίοο εβ 1π ἀοτίο ποετα {ι16-- 

τΙΠΙ: Π νετο ἵπ Ῥατίίραφ απϊεγιογίρας οοπ/[εγ]ηί, ἕπα 

θ]ία ϱπάε ἀείποερς επιαπιεταί οοη[εφαί Ρτοίετι,. Ῥοβογίοτο 

ηάΊηθιε ραγἰέδ Πεγνο[αο ΓαΠῖ, αΠΙΕΓΙΟΓΕΦ αΠ{ΕΠΩ ΥΕΠΟ[α9 ϐ{ 

αγἰεγιοίαε,. Όσαπι Ισίατ αὖ α]οεταῖῖς ρατρις ΠΙΠΙΟΥ αϊ 

{ππιοτεπι Γ6οΙί 1π αἰηααπι ρατῖεπι ρτ]ποίρειη γειηθανΊές 1Π 

Ρατίῖρις αωἰάοπι πεγνοβῇς ΡροΠεγίοτίθας οοπγαἱῇβοπον Πεπί 

ἃο ἰείαπῖ, παπι 1 [απ Πδτνοχπι αΠεοίαδ, 1π αΠΙΕΥΙΟΤΙΡΙΙ5 
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μὲν, ἐὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνενεχθῇῃ, πλευροῦ δ) ἄλγημα τρα- 
πέντος ἐπὶ θώρακα τοῦ χυμοῦ. πολλάκις ὃ᾽ οὗτοι καὶ ἔμ- 
πυοι γίνονται, μὴ διαφορηθέντος αὐιοῦ  δυσεντερίαν, ὃδ᾽ 

ἐσεσθαί φησιν, ἐὰν ἐρυθρῶν ὄντων τῶν οἰδημάτων ἑξαί- 
Φνης 7ένηται µετάστασις... ἐκείνην µέντου τὴν δυσεντερίαν 

ὀνομαάζομεν αἱμαιηραν, ἥτις ἐσιὶν αἵματος κένωσις ὃν «ἐνιέ- 

θων χωρὶς ἑλκώσεως. ὅτι μὲν ουν ἂν κατὰ νῶτον'ἡ τὸ 

πρόσω μόρια τὰ τούτοις ἀνακείμενά ποτε συμβῆ αφανισθῆ-- 

φαυ τὰ οἰδήματα, τοῖς εἰρημένοις πάθεσι περιπίπτουσιν οἳ 

κάµνοντες ἑωράκαμεν. οὐ μὴν ὁ Ιπποκράτης αὐτὸς. ἐθήλω-- 

σεν εἴτε περὶ τούεων λέγει µόνων τῶν μορίων είτε περὶ 
πάντων ἁπλώς ὥστε καὶ τὰ κώλα περιλαμβανεσθαὀ κατὰ 

τὸν λόγον. ἐπὶ μὲν. οὖν κνημῶν οὐκ εἰσὶν ἐν τοῖς πρύσω 

µέρεσι μύες εἰς τένοντας εὐρώστους τελευιώντες, ἐπὶ «δὲ 

τοῦ μηροῦ τὺν ἐν τοῖς πρόσω µέρὲσι τοῦ γόνατος τένοντα: 
µέγιστον ὁρώμεν, ἐφ ᾧ κατὰ συμµπάθειαν εὔλογόν. ἐσεων 

ακολουθησαι σπασμὸν μᾶλλον ἤ τινι τῶν ὀπίσω τοῦ μηροῦ 

κειμένων μυῶν, σαρκώδεις γάρ εἰσιν ἅπαντε. ὧστ οὐκ 

ππαηῖα, Π Ἠππιος ἴπ οαραῖ {εταῖατ; Ἰαϊοτῖ απίεπι ἆοἱοτ, 

{ 1π οχασεπη ἨΜΙΠΟΥ γεγίαίαν, Αἲ Μῖ [αερίις ρε 

εναἀιηῖ, Ἰήπποτε π]ηίπιο ἀἰ[οι[ο,  ΡΥ/{επίετίααι αμίεπι 

οτε, Ἰπαυῖῖε, Π ταρεπῆβρας {ππιογίρας πηαἰετίαε τερεηίε 

Παί ἵπ νεηίτεπα ΙχἨΦ]4ἱ1ο, ΆῬοχγο ἀγ[επίεγίαπη ε]αςπιουά 

ογαεηίαπι αρρε]]αππα5, ᾳπαθ αἰίᾳαε ἀε[ηίας [απριϊπῖ ρε 

ΠπίεβΙηα οἰίτα εχι]οεαἴΙοπεΠπι Υαομαϊο. ΟὨιποὰ Ιίαπε { 

νε] ἵπ ἀἁοτί[ο νε] ραγίῖραφ απἰετίοτῖρις 1Ρᾷ ορρο/[ῖθ οο11- 

ἠσεγιῖ αἰαμαπάο  ἴΠΠΙογθ8 ἀετερεπίο εναπείοεγε, 1π ἴαμεδ 

αΠεοίμς αέρτος Ιποίάεγε πιαπ]{ε[ίαπι εΠ. ΆἈοι ἴαππεπ Ηιρ- 

Ροοταίες 1ρίε ἀεε]βγαν]ί, απ 4ε 6 ρατίΐθις [οἱἱ Ἰοᾳπαίαν 

3Ἡ Ππιρ]ο]ίεγ 4ε οπιπίρας, Πα πί ατίἠ5 4ποφμε Ἰαο ογᾶ- 

έἴοπε οοπιρτεβεπάαπίατ, ἴπ ΠΡΙ οετίο ποπ {[ιωῖ αηῖθ- 

τίογο Ῥατίε πιυ[οιΙ 1π ἰεηπάίπες να]ίάο ἀείιπεηίε, 1ῃ 

{επιογε ΥεγΟ Ῥατίε ρεηι αΠΙΕΓΙΟΥ6 πιαχΙππαπα (επάΙπεπι 

οεγηΊπιὰδ; 41ο αΠεοίο οοπνα]Ποπεπι Ῥρεγ οοπ/[εηίαπι {6- 

απυίαπι πι ε[ ρτοραβί]αθ αιμα απο εκ πιυ[ομ]15 

Ραχίε {επιογῖθ Ῥοβετίοτε ῬΡο[!ῖδ: οἑχΠΟΙΠ παπιᾳμε {[1πί 
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ἀληθὲς εἶναι δόξει τὸ κάθύλου ᾿λεγόμενον, ὥς τοῖς ὀπίσω 

µέρεσι μόνοι ἔπονται σπασµοί. Φφαίνεταί γὲ μὴν ὡς τὸ 

πολὺ τοῦτο ινόμενον, οὐκ ἐπί σκελὠν µόνων, ἄλλα καὶ γχει- ἔ ) ί ᾽ ὑλι 

ρῶν, ἴσως διὰ τὸ κατ εὐθυωρίαν εἶναι ταῦτα πάντα τὰ 

µέρη τῷ νωτιαίῳ, πεφυκέναυ δὲ ἀπὸ τούτου τά 1δ τῶν κώ- 

λων νεῦρα καὶ τὰ τῶν ῥαχιτῶν μυών. 

στ. ν 
Ἀ , 3 ω Ν - 3/ 3) 4 

Εν τραυμάτων ἰσγυρῶν καὶ πονηρὼν ἑόντων οἴδημα μὴ 

φαίνηταυ, μέγα κακόν. 

4ύναται μὲν καὶ τῷ κατὰ τὴν τελευτὴν εἰρημένῳ τὸ κα- 
κὸν συναφθῆναι τὸ μέγα, δύναται καὶ. τῷ προτέρῳ τοῦ ἀφο- 
Οισμοῦ µέρευ.  γενήσεταυ γὰρ ὁ λόγος τοιοῦτος' τραυμάτων 
πονηρῶν ἐόντων οἴδημα μὴ φαίνεσθαι κακὀν ἐστι μέγαν 
εἴτε οὕτως τραυμάτων πονηρὠν ἐόντων οἴδημα μέγα μὴ 

φαίνεσθαυ κακόν. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ κοινὸν ἀμφοῖν εἰρῆσθαυ 

Ο1ΏΠ66.  Όπατο ΥΕΓΠΠΙ εἶ[ε ποα νυΙάετείαγ, αποᾷ πΠῖνεζ-- 

{α1Πίου Ῥτοπυηοϊαίαν, Ἠἰπιίγαη [οἱ ρατίῖρας Ρρο[εγιοπίβαθ 

οοπΥ]ῄσπος αοοϊάειτο. ΕΒί αιἶάεπι Ῥ]εγαπιμε 1 ποπ 1π 

ονυγῖριις [οἱῖ5, Γεά εἰϊῖαπι ΠιαπΊθιθ ασοϊ]άετε νἰἀείαν; Γου-- 

ἰα[ἴο αιῖα Ἠπε Ραγίε ΟΙΩΠΕ ο ἀἰτοοίο ἁοτ[αΙ πιεάα]]αε 

το[ροπ 4 επί αΏ εαφιιο ἴππι αγίαυΙα. μπι ἆοι[α]απα ποπ[οι-- 

Ίοταπι πθγνί οτίαΠ ασ. 

ΙΙ ΧΤΙ. 

δὲ υεµεπιεμιῖδιις ας ρτανὶς υμπεγίδις εκνἰ[επείδιι ΕιΠΙΟΥ 

ποπ αρρατεαξς ἴπβενς Ππαἰιή. 

Ροίο[ι ἴμπι αἱ φἱάο Πρ βποπι ϱ[ αρμογ][ιηῖ ἀἱοι]οπί 

πιαίωπη ἵπρεπο, Ροἰε[ὶ εἳ ρτίογὶ αρ]ιογί[αί ρα οοπ]αηςῖ, 

Εει επ] ἰα]] οχαί1ο, υι]πετίρας ρτανῖς εκΙ[επίρις ἴ- 

ΙΠΏΟΥΕΠ1 ΟΠ 4ΡΡάΤΥΕΓΟ Πρες παπά ε[, νε] ία, νη]πθ- 

τ1ραδ Ῥτανϊς οχἰ[επίῖρας, {ἱ ἴππιος 1Π56Π8Φ ἨΟΠ αρρατεαί, 

ππα]απα,. Ροἱο[ῖ αιίθπι 1ΩβοΠς εἰίαπι μἰτίφαο οοιππααηί αἲ- 
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τὸ µέγα, ὡς καὶ οὕτως εἶπεν ἢν τραυμάτων πονηρῶν ἐὐν- 

σων οἴδημα μέγα μὴ φαΐνηται, πακόν ἐστι μέγα. βελτίων 

δὲ τῶν τριῶν λόγων ἐστὶ κατά γε τὴν ἐμὴν αρίσιν ὁ τοι- 

οὔτος. ἢν τραυμάτων πονηρῶν ἐόντων μὴ Φαἰνηται οἴδημα, 

κακόν ἐστι. προείρηται δὲ µοι κατὰ τῶν παρὼ φίσιν ὄγκων 

ἁπάνιων ὑπ αὐτοῦ λέγεσθαι τὸ οἴδημα. πονηρὰ ὃ᾽ γη- 

τέον εἰρῆσθαι [211] τραύματα τὰ κατὰ τὰς κἐεφαλὰς 1) 

τελευτὼς τῶν μυών καὶ μάλιστα τῶν νευρωδῶν. κατὼ μὲν 

τὼς. κεφαλὰς τών μυῶν ἐμφύεται τοῖς μυσὶ τὼ νεῦρα, κατὼ 

δὲ τὰς τελευτὸς οἱ τένοντες ἐμφύονται. ὥσπερ οὖν ολίγον 

έμπροσθεν ἐμέμψατο τὸ ἐξαίφνης ἐφανιζύμενα τῶν οἰδημά- 
των, οὕτω νῦν τὰ μη ὕλως ἐπιγινόμενα τοῖς πονηροῖς 

τραὐύμασιν. ἐποψία γάρ τίς ἐστιν ἐπὶ τούτων ἐπὶ τὰ κυ- 

ριώτερα μεθίστασθαυ τοὺς ἐπιῤῥέοντας τοῖς τραύμασι χυ- 

μοὺς καὶ μάλιστα τοῦτ ἔοικὲ γίνεσθαι κατ ἐκεῖνα τῶν τραυ- 

µάτων, ἐν οἷς ὀδύνη μὲν ἐστι καὶ δι αὐτὴν ἐπιρῥε τι πάν- 

τως.. ἀναστέλλεται δὲ (300) ὑπὸ τῶν ἰατρῶν τοῖς ἰσχυ- 

ος ψύχουσιν ἢ στύφουσι φορμάκοις, ὡς τά γΣ χωρὶρ ὀδύ- 

ερυῖ, ας Π τα ἀῑχι[Πεί: { νι]αετίρας ρτανῖς οκ][Ποπῖρας 

ΠΟΏ ΑΡΡᾶΧΕΑΓ, Πια]μπι ε[ὶ 1Π6εηθ, ΤσΙΗΠι Υεγο Ι6ο{οπιπα 

πιεο αίάοπα Ἰ]ά]οῖο {α]ῑν ε[ ορίῖπια: {ἱ νυ]πετίριας Ργανῖδ 

εκΙ[επί]ριι5 ἴπα1οΥ ΠΟΏ αρραγεαῖ, πα]ΗΠ1 ε[ῖ 1Π6εηΠ86. ὉΌο- 

ἵεγιπα Ῥργῖα5 α πιο εηιποϊαιπα εἰ οεάεπια 4ο ΟΠΙΠΊΡΙ6 

Ῥταείεν παϊπγαπα ἰππιοτίρας αἩ 1ρ[ο ρταεάἰσαχ, Ῥνάνα αιι- 

ἴεπι Υαἶπετα ἀῑοΙ εχρ]Ιοαπάαπα 6{ς, ᾳπαθ ἵπ οαρῖίό απί βπο 

ΠΙΠ/{ΟΙΙΟΣΙΙΠΗ ΠΙαΧΙΠΙΕΠΙΙΘ ΠΕΥΥΟΙΟΣΗΠΙ  αοοθρία Γ[ΠΠί, Τη 

ΠΙΙ[ΟΝΙΟΓΙΗΠΙ παπιᾳμθ οαρ]1ραδ πεγνῖ πιπ[οπ]ογαπι 1ΠΓεγΙ-- 

ἴατ, εκ Πηῖρας αιίεπι ἰεπάϊπες εχοτϊμηίατ.  Οιπειπαάπιο- 

ἀπ ἀριίμγ Ῥραπ]ο απίο {απιογες ἀετεροηπίε εναπε[οεη[εν 

ἀαπιπαβαί, Ἱία πωπο 1]ος απῖ ρτανῖς να]πειῖρας πι]]ο 

πιοὰο [αοσεάσπίέ, Ίναπα [α[ρ]οίο απαεάαπι ε[ι Ίπ 1ρῇς Μι- 

πηογες νυ]πεγίριας αΠ]αεηπίες αἆ Ῥατίος ΡΓΙΠεῖρες ΙΤαΠς[6γΓΙ, 

Αἴαιιε Ίος ροΠπιαπι 1 ἵπ να]μετίνας Πεν νΙάείαν, φπ]-- 
Ρας ἆο]ογ ΊΠοβ., Ργορίεσ αππεπι α]ᾳπ]ά ΟΠΙΠΊΠΟ 11 ῥάΓΙΟΠΙ 

Ἰπβαε, Γεὰ αὖ Ἱπρεγ]] πηεᾷ1οί πιειοβμιεηἰ15 να]άο τε- 

σΑΙΕΝύδ ΤΟΜ. ΧΝΙΙ. ΡΑΒ5 ΙΙ. κει 
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Εά. Οµασί. ΤΧ. [21.1] , τος Ἐά. Βαῦ, Ὑ. (500) 
νης οὐδὲ ῥεῦμα κινε. μάλιστα ὃ᾽ ὀδυνᾶται τὸ νευρώδη 

μόρια, δεύµενα διὰ τῶν «Θερμαινόντων καὶ ξηραινύντων 
Θεραπεύεσθαυ φαρμάκων. 

ξζ᾽. 
ω , 

Τὰ χαῦνα χρηστὰ, τὰ ἔνωμα κακα. 

Οὗτος ὃ λόγος µόριὀν ἐστι τοῦ προγεγραµµένου, διδά- 
σκοντος τοῦ Ιπποκράτους ὕσα μὲν οἰδήματα γαῦνα χρη-- 

στὼ πάντ εἶναι, τὰ ὃ᾽ ἐναντία μοχθηρά, κυρίως μὲν οὖν 
ἀντίκειται τῷ χαύνῳ τὸ σκληρὸν καὶ ἀντείτυπον. ὃ ὃ᾽ '{π- 

“ποκράτης ἔνωμον αὐτὸ προσηγόρευσεν. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε 
γενέσθαι ποτὲ ἀντίευπον οἴδημα πεπτούσης καλώς τῆς ἐν 

τῷ µορίῳ φύσεως τοὺς ἐπιρῥέοντας χυμούς, 

' 
ξη. 

Τῷ ὄπιθεν κεφαλής ὀδυνωμένῳ αᾗ ἐν µετώπῳω ὀρθίη φλὲψ 

τμηθεῖσα ὠφελέευ. 

Γγ]σογαπῖρας ααί αἀβγιπρεπ[ῖριας τερτϊπηίασ. Μασῖπιαο Υεγο 

οπηίαπι Ρρατίε Ἠεχνο[ας νι]πεχαίας ἀο]επῖ, ϱπαε οα]ε[α- 

οἰεπρας εί {ιοσαπίῖριας πιεάἰοαππεμ{ῖς οὐχασὶ Ῥοβυ]απί, 

ΤΙ ΧΥΠ. 

ΠΜοί]ες δοπῖφ εγμάὶ ργανὶ Γωπέ. 

Ηϊο ἰεκίὰδ Ρταθοεἆεπίϊ ραχς ε[, ἄοοεπίαο απ {1π1ο-- 

χο ΠΠῖ πἹο]]θθ, ϐ8ο5 ΟΠΙ165 Ῥοπος ε[[α, οοΠ!γαΓγίο ΥΕΤΥΟ 

Ῥτανοςδ. ΕΒτορτίε ἀΡίίαχ πιο] ἀἁαταπα ορροπῖίασ αίᾳιθ χο- 

ὪἨ]ίθμδ. Τὰ νετο ΠΗϊρροοσταίες οταάαπι αρρε]ανΙῖε: πεφιᾶ- 

απαπη επι ΤπΠ1ος τεπῖίεπς Πονῖ Ροίε[ι, Ρατ παίυτα Πιι-- 

ΊηΟΧΕ5 αΠ]αεπίες Ῥγοβε σοποοφιεπίς, 

ΙΧΥΠΙ. 

Φο[ἑεγίογε εαρὶεῖς ματίε ἀοἰεπιί τεοία π [γοπίε νεα ἵπ- 
εἶ[α ρτοᾶε[. 
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Ἐά. Οαντ, ΣΧ. [241 949.] Εὰ. Βαΐ, γ. (300.) 
Οὐ µόνον Απιτηδεύει πενοῦν ὁ “Φεποκράτης ἔνθα χρεία 

κενοῦν, ἀλλὰ καὶ μετα ἀντισπόσεως. 3ἡ δὲ ἀντίσπασις ἐπὶ 

τάναντία Ἠίνεται, κατὰ μῆκος μὲν ἄνω καὶ κάτω, κατὰ 

πλάτος δὲ ἔνθα καὶ ἔνθα. τοῦτ ἐστὶν ἐπ ἀριστερά τε καὶ 

δεξιὰ, κατὰ βάθος δὲ ὀπίσω τε καὶ πρό- [2132] σω. νῦν 

οὖν ἐν τοῖς ὄπισῦεν τῆς κεφαλῆς ἀλγήμασι μετὰ ἀντισπά- 

σέως Κένωσις ἐκ μετώπου γἐνήσεται, ὥσπερ καὶ ἓν τοῖς 
ἔμπροσθεν ἡ κατ ἰνίου. οὕτω γοῦν ὀφθαλμῶν χρόνια ῥεύ- 

. µατα πολλώκις ἐθεραπεύθη διὼ τῶν κατ ἐνίον μερών, αἵ- 
µατος ἀφαιρεθέντος ἅμα χρήσει σικύας. 

6’. 

"Ῥήγεα ἄρχεται γυναιδὶ μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον καὶ διὰ νότου 
τος κέφαλην, αἅτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὄπισθεν τοῦ σώματος 

Ἡ μᾶλλον ἢ ἔμπροσθεν, οἷον ἀπό τὲ πήχεων, μηρών, ἀτὰρ 

καὶ τὸ δέρµα ἁαραιὸν ἔχουσε, καὶ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἡ θρίξ. 

ἢΝοπ Υαοπαγε {οἶαπι Ἡϊρροοταίες, απππα π[ας Ῥοβι]αί, 

Γεὰ εἰῖαπι επι τενι]Ποπο νασμαἰἰοπέπα ἀπ 1ί. ΕΙΙ Ροττο 

χθνι]Πο 1π οοΠίΓαΓΙΗΤΏ. Αο Γεοιπάαπι ΙοησΗμάίπεπι οπῖ-- 

4ειι [μτ[απι ας ἀεοτίαπι, Γεοιπάμπι Ἰαπίαάιπεπι γετο ας 

εἰ 1ἶ]πο, Ίου ε[ι ἀεχίτοτ[απα εἰ [π[χοτίαπι εἰ Γεοιπά ατα 

Ῥχο[μμάτίαίεπα απίθ εἰ Ῥοπε. ΊἈαπο Ιίαπε Ροβετίογε οᾶ- 

ΡΙ156 ρατίε ἀο]εηίε οπι τενι][οπε, εχ {τοπῖίε Πεί ναοιᾶ- 

11ο: ααεπιαάπιοάμπα εἴ 41 Ηπ1 αΠ{εΓΙΟΓ ρατθ Ἰαβοταί, εΧ ο0- ̓  

εἱρίίς, Τία εΠίπι [αερε ἁπαίπτηαα οοπ]οταπα Παχίομες [8- 

παίαο [απῖ εκ οεοΙρὶΙς Ρατάρις ἀεἰταοίο {αηραίπε εἰ αἆ- 

πιοἰῖ5 οοατρΙα]15. 

ΓΧΙΧ. 

Ἠίροτες πιμ[ιεγίδιμς ομίάεπι ἰπίείμπι ἀμοιμπε επ ἱμπαδίς ππα- 

δἱ5 αο Ρε ἆογ[ωπι αἆ εαρμὶ γρεγρεπίιμπῖ. (μῖπ εἰἴατα 

υἱγὶς Ῥαγίιε εοτροτῖς γο[ἑετίοτε ππασὶς Φµαπα απἰεγίογε, 

φεἰωῖ ευ ομδίεῖς εἰ [επιοτίδις, οαιοᾶ εἰ ργοᾶιε ομεῖς Τα- 

τίία5, Ρτοάιὲ εἰ απο ρῖϊιο. 



βθὴ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ. 
Εά. ΟΊαχι, ΤΧ. [249.] "Ἔά. Βα[. Ύ. (900.) 

Ῥίγος πᾶν ἄρχεται μὲν µετά τινος αἰσθητῆς ψύξεως. 
«ἑτοιμότερα ὃ᾽ οὐ ψυγῆναυ µόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ψύξεως αὖ- 
σθάνεσθαυ τὰ κατὼ νώτον, ὧστ εἰκότως ἐντεῦθεν ἄρχεταυ 

τὰ ῥίγη καὶ θᾶττόν γε ταῖρ γυναιξὶ γίνεται ταυτὶ, . διότο 

καὶ ψυχρότερόν ἐστι τὸ Θῆλυ φύσει καὶ ἀσθενέστερον. ἆνα-- 
δεῖ δ᾽ ἐντεῦθεν ἀρξάμενον τὸ ῥῖγοο ἐπὶ. τὴν ἀρχὴν τῶν 
νεύρων, τὴν κεφαλὴν, τάχιστα γιγνοµένης διὼ τοῦ νωτιαίου, 
τῆς συµπαθείαο. ἐπειδὴ καὶ οὗτος ὁμοίως ἐγκεφάλου ψυ- 

χρός ἐστι φύσει καὶ διὰ τὴν µαλακότητα τῆς οὐσίας ὁμοίως 
εὐάλωτος. ἐκ δὲ τῶν πρόσω μερῶν οὐκ ἄρχεται τὸ ῥίγη, 

διότι Θερμότερα τῶν ὀπίσω τὴν κρᾶσιν ἐσιὶ καὶ τούτων 
γνώρισμα τίθεται τὴν ἀραιότητα τοῦ δέρματος, αὐτῆς δὲ 

πάλιν ταύτης τὸ πλῆθος τῶν τριχών. εἴρηται δὲ µου περὶ 

τριχῶν γενέσεως αὐτάρκως ἐν τοῖς περὶ πράσέων ὑπομνή- 
μασιν. 

Βίσον οπιμῖθ ἀποῖρίί ουσ ΓΕΠΠΡΙΗ αποάαπι Γ16ογθ, 

Ώοτ[ αμίεπα ρατίος ποπ [οῖππι {αοϊ]ῖας τε[]ρεταπίας, [εἆ 

Ρτοπηρ!]μς εἔίαπι {σι Γεπαπί, Όμπατε πιεγΙ]ίο Ιπᾷε σ]- 

6οχες ἁπϊίαπαι ἀπουμί Ἠϊᾳας πιασίς ππα]εγίρας αοοϊάαηῖς 

απία {επηῖπα νίτο {σίάϊῑος παίπτα ε[ εἰ Ιπιρεο]]ῖος, Αἲ 

Ἠ]πο Ιποῖρίεης τῖσου εκουγτῖτ 1 οαραί πογνοτιιπι ρτιποῖ-- 

Ρίμπι οε]εινίπιο ρες Γρίπα]επι πιεζι]]απι Γαοία Ἰοοπ[οπ[ίοπε, 

14 εΠ α[εοιῖοπὶς οοπιπιπἰοαίἰοπθ. Οπαπάοφαἱάσπα εἴ 1ρ[α 

Ρειαεφιθ αο οεγεῦγαπι Π]ριάα εβ παϊαχα εἰ ρτορίει Γ4β- 

Παπίῖας πιο] (πάἵπαπι Ππα]]ίον οὐποχία. Αἲ γετο εκ Ρραί[- 

Πδιις απἰογ]οτίρας Υίσοτε ποπ Πποῖρίαπί, αία Ρο[ιεγ]οσί-- 

Ρα οα]άΐογεν Γωμῖ ἰεππρεταπποπίο,  Όπ]ας τε Ππαἰοίαπι 

[Πιαιμῖί οἱ ταν]ίαίοπα αἱ α]α9 ταγ[ας 1ρβας ρΙ]οσαπι πιπ]-- 

Πἴαάίπεπι,  Ὀο ϱπογΗπι Ρεπεταίίοπο ἴπ Ηβεῖ ἆθ ἴεπιρθ” 

υαη]εΠή αριπάθ δρίπιτις. 
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Εά. Ονασῖ. ΙΧ. [212- 9401. Εὰ. Ραΐ. Ύ. (500) 
ο’. 

Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἁλισκόμενου οὐ πάνυ του ὑπὸ σπασμῶν 
ἁλίσκονται. ἢν δὲ ἁλίσκωνται πρότερον, εἶτα καὶ ἐπιγέ- 
νηται τεταρταῖος, παύονταε. 

[213] “Ὁ μὲν ἐπὶ κενώσει γενόμενος σπασμὸς ὀξύτα- 
, 9 9 ’ ε αν πνν / ” 

τὸς ἐστι καὶ ὀλεθριωτατος. ὁ ὃ᾽ ἐπὶ πληρώσει τῶν νευ- 
κά ῃ ας Ν Ε] ἃ . 5 .. τ 5” Ω32 

θωδῶν μορίων οἷος καὶ ἐπιλήπτικος . οὐτ ὀξυτατος ουῦ 
. / 3 / ’ ’ 4 ” ο ὁς ’ 

ὁμοίως ἐκείνων κινδυνωδης. µέμνηταυ. δὲ νὺν ὁ ᾿{[πποκρα- 

της τοιούτου σπασμοῦ. τὸ γὰρ ἁλισκόμενοι ἁλίσκονταυ 
” -” ω εν 

παράτασιν δηλοῖ τοῦ χρόνου. τοῦτον οὖν τὸν σπασμὸν ὁ 
τεταρταῖος οὐκ ἑᾷ }ενέσθαι, αλλὰ καὶ εἰ φΏάσειε προσ- 

’ , , αν / ” η 
γενέσθαι, λυευ. Ίινέται ὃδ᾽ υπο γλίσχρων χυμῶν τε καὶ φλὲ- 

2ματικών ἐμπλαττομένων γε τοῖς νευρωδεσι µορίοις. οὔσης 
δὲ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς διττῆς τῆς ἰάσεως, ἐκκοίσεώς τὲ 4. ης ς 

παὶ πέψεως, ἀμφοτέρας ὁ τεταρταῖος ἔχει, τὴν μὲν ἔκκρι- 
. ε 

-σιν τῷ ῥίγει μόνος 7ὰρ ὁ τοιοῦτος σπασμὸς ἑκανώς ἑκ- 

ΓΧΧ. 

Οιιαγιαπίς οογτερεὶ ποι αἀπιοάμπι εοπυμ[[οπίδως ργείενι- 

ἀιωιμγ. ὉΌμοά [ ρτίις οογγιρίαπίμγ, ἀείπᾶε φμαγίαπα 

αιοφιιε [μεσεάαῖ, ἰἰδεγαπίμγ. 

Όιας Ρτορίθς νασιπαίίοπεπι Πέ οοπνυ][Πο αοπ [πια 

εἴὶ εἰ ρεγηΙοϊο[β[πια; «άθΘ νετο οὗ πθτγο[αταπι Ρατ ῖαπι 

γερ]ειῖοποεπι αοοϊἰἀῑξ, αμα] ε[ὶ ερῖἹερίϊοα, πε(ιο αοα{ἰ[ππια 

Ώθφὰο ΓΠπηϊ]ες αεριῖθ ρεγιοι]οία. ἵΝαπο απίεπ ἨΠ]αβπιοςί 

οοπναιοπῖς ππεπαϊπαῖ Πϊρροοταίες,. ΊΝαπι νειρα: εοττερεῖ 

εἰ ρτεμεπάμπίμγ, [οπιροτῖ Ρργοάιοίίοπεπα ἀεο]αγαπί, Ἠαπο 

εΙΡο οοπνα]Ποπεπι Πετῖ απατίαπα που [ο]απι ΡτοµΙδρεί, Υε- 

τηπα εἴἶαπη { ρταοτῖριετ]ί, [οἰνί, ΕΙ απίεπι Ίαεο οοἱΙ-- 

νι][ιο Ἰεηί] ασ Ρἰ{πίοςς Ἠηπιογῖρας ῥρατίεθ πεγνοίας Ἱπ- 

{αγοιεπΙριι5 ἆο οὐβγμοπ!1ρᾳς, Οπίρας Παπιοτίρας Ἰρετα- 

4ἱ8 ο πάσι ἁαρ]εκ ΠΕ πιεθπάϊ γαϊῖο, εχογθβῖο οἱ οοσΓίο, 

πἱπαπιᾳαε Ἠαδεί αματγίαπα: εχογείίοιεΠι απίάοπι νΙ τίδο- 

αδ; Ἠ]αδπιοᾶϊ Παππ(ε οοποιίΠο εἰ οοπγι]Πο [οία Ρροίεβ 



88θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Ἐά. Οµατι. ΤΧ. [45.1 Γά. Βαβ, Υ. (9800.) 
κρῖναιυ παχὺν χυμόν' τὴν δὲ πέψιν τῷ λόγῳ τῆς ἔπιγενο- 
µένης τῷ ῥίγὲι θερμασίας. 

οα.. 
« , , ) ’ ᾿ 3 » 
Οκόσοισι δέρµατα περιτείνεταυ Καρφαλέα καὶ σκληρα, ανευ 

ἑδρώτων τελευτὠσιν, ὁκόσοισυ δὲ χαλαρὰ καὶ ἀραιὰν σὺν 
ἑδρώτι τελευτῶσιν. 

Τὠν µμελλόντων ἀποθνήσχειν οἷς μὲν αὐχμωδη καὶ 
σκληρὰ καὶ ἔηρὰ καὶ τεταμένα τὰ δέρματα, χωρὶς ἱδρῶτος 
ἀποθνήσκουσιν, οἷς δὲ τἀάναντἰα αραιὰ καὶ μαλακὰ καὶ 
χαλαρὰ, σὺν ἑδρῶτυ τελευτῶσι. τοῖς μὲν γὰρ προτέροις ἢ 
οὐχ ὅὕλως ἐστὶν «ὑγρό } οὐκ ἔν τῷ δέρµατ οἲς ὃ᾽ ἄλ- χ ὅλως ἐστὶν «ὑγρότης Ἠἢ οὐκ ἐν τῷ δέρµατι, τοις - 

π 5 λ. 

λοις καὶ κατα τὸ δέρµα ἐστίν. | 

οβ’. 
Οἳ κτεριώδεες οὗ πάνυ τυ πγευµατωδεες εἰσέν. 

« 

ογα[απι ΤΠΠΙΟΥΘΙΠ ΘΧΟΘΓΗΕΘΓΕ6: «οοοἱΙοποπι Ύετο οα]οτῖθ τᾶ- 

Ίοπςθ τῖροτεπι οχοιρ]θη[ῖδ. 

ΙΓ ΧΣΙ. 

Φιΐδις ομεὶς οὐτειαάϊιμγ αγἱάα ασ ἆμγα, [πε [μάοτίδιις τπο-- 

τίωπιμτρ φις νετο ανα εἲ ΤαΥα ΕΜΠΛ /μάοτε, υἶια ἄε- 

Γμβιπέμγ. 

ῤ 

Μονωτῖς ᾳπἴρας ἆπτα, [ᾳπαᾶα, [οσα εἰ ορίεµ[α οἵι-- 

ιδ ε[ι, 1 [πο [πάογο νυΙίαπι Πηϊαπί  9ἱ οοπίγτα τᾶτα, 

πιο]]]6 οἱ Ίαχα οπα [πάοχθ, Γαϊο οοποεάαπί, Ετιοχίριις [- 

αϊάαπι νε] οΙΠΠΙΙΟ ο[ι οχ]ιαι[ία Ἱααηθιίας γεὶ οαἰὶ ἀ4εείῖ, 

α119 νετο ομἰ1 Ιπεῇι, 

ΕΧΧΗ. 

Πειεγίοι ποπ αάπιοάιμπι Γαμιἱέιεῖ επι τη 
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Εὰ. Μα. ΣΧ. [245. 94.1] Ἐά. Βα{. . (300.) 
Π]νευματώδεις νῦν εὐἰρῆσθαυ νοµιστέον ἐκείνους ὅσου 

κατὰ γαστέρα πλῆθος ἀθροίζουσο φυσώδους πνεύµια- .[ 944] 

τος, του ὃν ἐρυγῶν κενούμενον 2 διὰ φυσῶὼν ἢ παραμένον 
τε καὶ διατεῖνον τὰ τῇδε. γίνεται δὲ τοῦτο ποτὲ μὲν ὃν 
ἀτονίαν τέ τινα καὶ ἀσθένειαν αὐτῶν τῶν κατα γαστέρα 
μορίων, ἐνίοτε ὃ) ἐπὶ φλεγματωώδει χυμῷ καὶ ψυχρῷ. οὗτου 
μὲν οὖν οἳ διὰ φλεγματικὸν χυμὸν πνέυµατωδεις ἐναντίωο 

τοῖς ἐκτεριώδεσίν εἰσι Χολώδεσιν οὔσιν, ὥστε οὐκ ἄν ποτὲ 
κατὰ τὴν τοῦ πλεονάξοντος χυμοῦ φύσιν οἱ ἔκτεριώδεις 
γίγνονται πνευματώδεις. ἐγχωρεῖ ὃ αὐτοὺς ἐπ᾽ αθῥωστίαᾳ τῷν 

μερῶν φυσώδεις γἰνεσθαυ. διὰ τοῦτ οὖν προσέθηκε τῷ 
λόγῳ τὸ οὐ πάνυ τι, τὸ μὲν διηνεκὲς τῆς ἀποφάσέως πω- 
λύων, ἐνδεικνύμενος δὲ ὡς τὸ πολὺ γίνεσθαυ τὸ προειρημέ- 

νον. οὐ πάνυ γὰρ του τοῖς κατὰ αστέρα μορίου ἅπαντα 
ἄτονα ἔστιν εὑρεῖν τοὺς ἐκτεριώδεις. 

Ε]αἰμ]επίος Ἱ]ο ϱο5 ἀῑοῖ ασ πιαπάπα εβ, αυἵ Παία- 

1επα [ριτῖίας οορίαπι 1π νεπίτε οοἡΙραπῖ, αμῖ νεὶ ρε 

τιοίας νε] Παίμς εχοσγηϊίαχ νε] τεπιαπεί εἳ ϱαο 1ο Ἰα- 

"οεηῖ ρατίοςδ, ες ἀῑ[επα. Ἠοο απίεια Πί πίετάππι ἵαπι 

οϐ {αοιι]ία[ῖς Ππιρεοϊ]]ἰαίοπι , ατα ραγίίαπι γεηίγϊς ΠΠ βγπ]-- 

Ταίοια; Ιπίεγάππι Ὑετο οἨ Ρἰπίίο[απι εἰ Πρίάππι Ἠάπιο- 

χει. Ουσῖ Ἱίαφμο ρτορίες ρο[απα Ἠππιογεπα Πα[α]εν ία 

Γαπῖ, Ιοίετιοῖδ ορροπιπίασ Ῥ]Ιο[ς εκΙβεπίρα. Όιατο 

Ιοίεγῖοῖ πάΠ( Παπ οὗ Ἠαπιοτῖς εκ[αρεγαπ!{ῖδ παίιταπα Παία- 

1επίῖ Γαπΐ,  Οοππρῖῖ απίεπι 1ρ[ο οϐ Ραταπι Ιπιροοϊ]]]-- 

ἰαίεπι ΠΟΠΠΙΠ(ΠαΠΥ Παἰμ]επίος Ποτί, 1άοίτοο ἰεχίμῖ αἆ]ε- 

οἳξ, ποπ αἀπιοάμπι, 41ο Ῥεγρείιμϊίαίεπι ααϊάεπι περα1οη]5 

πεγγαπιρ]ῖ, ᾳποά νεχο Ῥ]εγάπιπε Ρρσ]ας Πογ ΡΥΟΠΙΠΟΙᾶ-- 

νεταί», ο[ιεπάϊ, Ῥετταγο Παπ] 10 6Γ1008 ΙΩΝΕΠΙΥΟ οὐΠ- 

Ππδις, αῖ γεπἰχῖ ρατίες ἀπιρεοί]]ας ΓοτΙαπίαγ, 

τα τος 
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. τι τεἩβίΙϐ 1. β. π ιπδσςα αΕτᾖ, Ὦ ἹΠ. 
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1.6 Περαητα 

ΡΙΕΑΡΕ ΡΟ ΝΟΤ ΕΕΜΟΝΕ 
(«ΑΚΏ5 ΟΕ 5115 ΕΡΟΛΛ ΤΗΙ5 ΡΟςΚΕΤ 
τι πε ο ον 
ὑΝΙΝΕΕΣΙΤΥ ΟΕ ΤΟΡΟΝΤΟ ΗΒΚΑΕΥ 
πο ο ο κ ή 




